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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.

juni 2011 no. 70

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

Van het bestuur  

Zo aan het eind van het jaar is het een goede 
gewoonte de zaken van de afgelopen tijd nog eens 
na te gaan. Onze stichting kan terugzien op twee 
bijzondere studiedagen. Op beide dagen stond 
een boek in het middelpunt van de belangstelling 
waarbij stichtingsvrienden volop betrokken waren. 
Dat was het geval bij het jubileumboek van uitge-
verij Kluitman. Dat was nog meer het geval bij het 
prachtige handboek Kinderprenten Volksprenten 
Centsprenten Schoolprenten. Bij dit laatste project 
waren drie Vrienden, Nico Boerma, Jo Thijssen en 
onze penningmeester Aernout Borms, zeer inten-
sief betrokken. Op 15 november werd dit vuistdikke 
boek op een druk bezochte studiedag gepresenteerd. 
De gelukwens uit de vorige Berichten kan, nu we 
het gezien hebben, met nog meer nadruk worden 
herhaald: van harte gefeliciteerd! In dit nummer 
vindt u nog het een en ander over deze boeiende 
studiedag.

Het is trouwens toch al een vruchtbaar najaar op 
boekengebied. Zo verscheen in oktober De verbeel-
ders, waarin de illustratoren van de 20e eeuw aan 
de hand van hun werk in een fraai uitgevoerd boek 
worden voorgesteld. Een gelukwens voor Saskia de 
Bodt en haar medeauteurs is zeker op zijn plaats: 

van harte! Onze voorjaarsexcursie op 27 februari 
a.s. is gewijd aan een tentoonstelling rond dit boek, 
waarover meer in  deze Berichten. In december 
wordt bovendien een nieuw standaardwerk ver-
wacht: Een land van waan en wijs: geschiedenis van 
de Nederlandse jeugdliteratuur onder redactie van 
Rita Ghesquière, Vanessa Joosen en Helma van 
Lierop-Debrauwer. Als aanvulling op de Berichten 
verscheen in oktober opnieuw een digitale nieuws-
brief, met aan de actualiteit gebonden wetenswaar-
digheden over tentoonstellingen en pas verschenen 
boeken. In een vorig nummer van de Berichten 
legden we u een keuze voor over een papieren en/
of een digitale vorm van die uitgave. Als uw mail-
adres bij ons bekend is, heeft u daarover ondertus-
sen een bericht ontvangen.  In september was er 
een geslaagde excursie naar het Dik Trom-museum 
in Etersheim. Daarvan kunt u op de website een 
verslag vinden. Tegelijk met dit nieuwe nummer 
ontvangt u het jaarlijkse Nieuwjaarsgeschenk, deze 
keer met als onderwerp de kleine Savoyaard. Dirk 
Tang en op de achtergrond Jeannette Kok hebben 
er een prachtig boekwerkje van gemaakt met fraaie 
kleurenillustraties. We zijn er met elkaar zeer trots 
op. En nu op naar een nieuw jaar met op 18 april 
een studiedag in Deventer, waar we te gast zijn bij 
de Stichting ’t Oude Kinderboek (StOK). Ook over 
de najaarsbijeenkomst hebben we al van gedach-
ten gewisseld; zodra de plannen concreter worden, 
hoort u daarover meer. Als bestuur wensen we u 
een zeer gelukkig nieuw jaar, waarin we met elkaar 
opnieuw willen genieten van de rijke historie van 
kinderboek en kinderprent. Wij zetten ons er voor 
in om er voor onze Vrienden een bijzonder jaar van 
te maken.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur, 

Jant van der Weg, voorzitter
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Nieuwsbericht SGKJ

Vrienden van de SGKJ met een email-adres hebben 
op 20 oktober het digitale Nieuwsbericht nummer 
2 ontvangen. In deze aflevering werd aandacht 
besteed aan actuele zaken die niet tot de volgende 
Berichten konden wachten, zoals een expositie in 
Enschede uit de collectie van Frits Booy, een uit-
zending van het televisieprogramma Andere tijden 
over zwarte mensen in kinderboeken, en een blog 
over sinterklaasliedjes. Actuele boekaankondigingen 
gingen over Boeken en Bern door Jant van der Weg, 
‘Daar staat het…’ door Joke Linders, De verbeelders 
door Saskia de Bodt en Het verhaal van zwarte piet 
door Frits Booy. Mocht u dit digitaal Nieuwsbericht 
niet hebben ontvangen, neem dan contact op met 
Margreet van Wijk.

Najaarsstudiedag 2014 

De najaarsstudiedag was dit keer een symposium 
georganiseerd rondom de presentatie van Kinder-
prenten Volksprenten Centsprenten Schoolprenten 
(KVCS), het standaardwerk dat door de auteurs Nico 
Boerma, Aernout Borms, Alfons Thijs† en Jo Thijs-
sen in een periode van bijna tien jaar is samengesteld. 
Een bewonderenswaardige prestatie met als resultaat 
een prachtig en zeer informatief naslagwerk. 

In samenwerking met Bijzondere Collecties van de 
Universiteit van Amsterdam werd een aantrekkelijk 
programma aangeboden. De gekozen locatie, de oude 
Agnietenkapel, was een sfeervolle plek voor deze 
bijeenkomst, die door zo’n honderd mensen werd 
bijgewoond. De SGKJ was met zestig Vrienden goed 
vertegenwoordigd. 

De ochtendsessie werd gepresenteerd door Steph 
Scholten, directeur van de Divisie Erfgoed van de 
Universiteitsbibliotheek. Jeroen Salman (onder-
zoeker aan de Universiteit van Utrecht) beet het 
spits af met een spannend verhaal over misdadiger 
Cartouche, met de feiten over hem en de er omheen 
gegroeide fictie in boeken en op prenten. (Zie de 
weergave van zijn lezing hieronder). 

De volgende spreker was Henk van Os, kunsthisto-

ricus en oud-directeur van het Rijksmuseum, maar 
vooral bekend door zijn boeiende en toegankelijke 
verhalen over beeldende kunst op de televisie. (Zie 
een korte impressie hieronder).

De lunchpauze werd gebruikt om bij te praten, te 
kijken of in de Oude Manhuispoort nog iets interes-
sants te koop was, of de binnenstad te verkennen.

Jant van der Weg was voorzitter van de middag-
sessie. Jo Thijssen begon met een inleiding over 
de geschiedenis van de schoolprent, met mooie 
beelden van schoolklassen waarin kinderen prenten 
bekijken of cadeau krijgen. Een korte discussie over 
prenten voor aanschouwelijk onderwijs volgde. (Zie 
hieronder voor een weergave van zijn lezing).

Daarna gaf Marita Mathijssen een college over het 
besef van geschiedenis rond 1800, zoals ze dat 
eerder heeft beschreven in haar boek Historiezucht. 
Aan het slot kwam ook het visuele aspect van de 
vaderlandse geschiedenis aan bod met plaatjes van 
historische personen en gebeurtenissen uit boeken 
en van centsprenten. (Zie haar weergave hieronder).

Nico Boerma showde daarna het pasgeboren boek: 
zes pond en twee ons, en bood het eerste exemplaar 
aan aan Isa de la Fontaine Verwey-le Grand, van-
wege haar verdiensten voor de bibliofilie en het 
boekhistorisch onderzoek. Garrelt Verhoeven sprak 
een feestrede uit en verraste de toehoorders èn de 
auteurs van de KVCS met een centsprent die niet in 
de KVCS staat! Jant van der Weg sloot de middag af, 
waarna de mensen die van ver kwamen zich naar 
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het station repten, en de rest in het Museumcafé 
aan de borrel ging, of in de zaal van Bijzondere Col-
lecties de tentoongestelde vijftig bijzondere prenten 
uit de collectie Boerma bezichtigde.

De intekenaars op de KVCS hoefden niet met het 
boek te sjouwen: de uitgever had er heel attent voor 
gezorgd dat iedereen het boek diezelfde dag thuis-
bezorgd kreeg.

Welk verhaal vertellen centspren-
ten? Populaire cultuur en de macht 
van het medium

Centsprenten hebben een belangrijke rol gespeeld 
in de Nederlandse populaire cultuur. Ondanks het 
feit dat we weten dat ze massaal verspreid zijn in de 
achttiende en negentiende eeuw, een groot publiek 
bereikten en een heel rijke inhoud hadden, wordt 
het medium nog vaak onderschat. Niet in de laatste 
plaats geldt dit voor de betekenis van de centsprent 
voor de Nederlandse verhaalcultuur door de eeuwen 
heen. We kunnen minimaal vijf functies van deze 
beeldverhalen onderscheiden: 1. Verhalen standaar-
diseren. 2. Bestsellers populariseren. 3. Een nieuw 
publiek bedienen. 4. Verhalen reproduceren en 
bewaren. 5. De maatschappelijke orde ondermijnen. 

Een van de verhalen waarin we deze functies kun-
nen herkennen is dat van de Franse bandiet Louis 
Dominique Cartouche, die op 27 november 1721 
op 28-jarige leeftijd in Parijs werd terechtgesteld. 
Cartouche leefde na zijn dood voort in biografieën, 
toneelstukken, prenten, liederen, romans en films, 
zowel in het Frans, als in het Italiaans, Engels, 
Duits en Nederlands. Opmerkelijk genoeg ver-
scheen Cartouche veel eerder in de Nederlandse dan 
in de Franse prentcultuur. Reeds in 1722 verscheen 
er bij Johannes van Leeuwen in Amsterdam een his-
torieprent onder de titel ’t Leeven en Bedryf van den 
berugten Dief en Moordenaar Cartouche, met verklarin-
gen in Poezy. Voor deze prent werd geadverteerd in 
het in 1722 bij dezelfde uitgever verschenen blijspel 
Cartouche en de rovers. Tezamen met een reeds in 
het Nederlands vertaalde biografie van de Franse 
bandiet, vormden dit de belangrijkste bronnen voor 
de populaire centsprenten over Cartouche. Volgens 
het onvolprezen nieuwe handboek van Nico Boerma 

e.a. Kinderprenten, Volksprenten, Centsprenten, School-
prenten zijn er in Nederland maar liefst 15 uitgevers 
bekend met in totaal 17 centsprenten rond 
Cartouche in hun fonds. De achttiende-eeuwse 
centsprenten zijn duidelijk geïnspireerd op de 
teksten en afbeeldingen van de historieprent. De 
oudste centsprenten verschenen bij Isaac van der 
Putte (1723-1748) en Joannes Kannewet (1723-1780). 
De versie van Van der Putte (nr. 68) is later gekopi-
eerd door de firma Ratelband-Bouwer (1782-1793) 
en draagt de titel Het leven en snoot bedrijf, Gevange-
nis en Dood, van Cartouche te Parijs. De weduwe 
Jacobus van Egmont (Amsterdam 1761-1804) die 
in de tweede helft van de 18de eeuw de centsprent 
Het Leven en Bedryf van Cartouche uitbracht, volgt 
de kopergravure van Van Leeuwen vrijwel letterlijk, 
zowel in tekst als in beeld. 

Op de centsprenten wordt Cartouche met bewonde-
ring, zelfs enige sensatie verbeeld, maar hij wordt 
wel ondubbelzinnig als crimineel veroordeeld. 
De samenstellers tonen geen mededogen met het 
slachtoffer vanwege diens motieven en achter-
grond, zoals dat wel in de biografie gebeurde. Als de 
centsprenten in de negentiende eeuw zich meer en 

meer direct op kinderen richten, wordt de morele 
boodschap ook explicieter. De Belgische uitgever 
Brepols uit  Turnhout komt met een nieuwe versie, 
die later gekopieerd wordt door Glenisson & Van 
Genechten (nr. 17) en Beersmans (nr. 48). Bij de 
laatste versie lezen we een duidelijke boodschap: 

Laat, lieve kindren! Laat de moordlust en bedrijven
Van dezen grooten schurk, in uw geheugen blijven,
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En wilt steeds in uw hart Cartouche dan verachten,
Opdat ge altijd de deugd en Godsdienst blijft betrachten

Een belangrijkere verandering in de Belgische pren-
ten is dat er een element van sociaal banditisme aan 
het verhaal is toegevoegd. Cartouche geeft een deel 
van zijn rijkdom aan de armen. Ook zijn amou-
reuze veroveringen krijgen meer aandacht. Die twee 
elementen worden nog eens extra aangezet in latere 
verbeeldingen in romans en films.

Jeroen Salman

Heilige en onheilige families

Henk van Os en Nico Boerma verzamelden als 
twaalfjarige klasgenoten samen postzegels. Hun 
verzamelwerk leidde via een studie kunstgeschiede-
nis bij de eerste tot het overbrengen van schoonheid 
aan het grote publiek, als directeur van het Rijksmu-
seum en presentator van het televisieprogramma 
‘Beeldenstorm’; en bij de tweede tot veertig jaar 
verzamelen en bestuderen van kinderprenten. Henk 
van Os liet in zijn presentatie zien hoe door de tijd 
heen de Heilige Familie op schilderijen werd afge-
beeld. Reeksen prachtige schilderijen werden in een 
powerpoint-presentatie getoond, waarbij de rol van 
voedstervader Jozef door de spreker weinig diploma-
tiek werd verwoord. Van Os wees bij de schilderijen 
op de weergave van timmergereedschappen en 
–producten, zoals een afgebeelde muizenval - wat 
‘spek voor de bek’ was van Arie van den Berg, die 
jaren geleden zijn verzameling muizen- en ratten-
vallen heeft verkocht aan het museum in Hameln. 

Wat dat alles met centsprenten te maken had? Van 
Os zette tegenover dat ideale gezin op de schilderij-
en, de ‘onheilige’ familie zoals die wordt afgebeeld 
op de prenten van de ‘verkeerde wereld’ van Jan de 
Wasscher en de strijd om de broek. Jan de Wasscher 
is net als de Heilige Jozef dienstbaar, maar beiden 
zijn te weinig man en vader. Deze bijzondere maar 
interessante invalshoek zal ook gebruikt worden bij 
een tentoonstelling in kasteel Huis Bergh in ’s-Hee-
renberg, die Henk van Os samen met Nico Boerma 
samenstelt. Die expositie gaat in april 2015 open. 

Schoolprenten in historisch per-
spectief.

Bij deze inleiding werd als uitgangspunt gekozen 
het einde van “de eeuw van de Verlichting” (1700-
1800), toen het belang van onderwijs en opvoeding 
algemeen werd beklemtoond. De Verlichting had 
het denkbeeld dat het lot van mensen reeds bij de 
geboorte was bepaald, ingeruild voor dat van de 
‘maakbare mens’. Een kind werd niet langer gezien 
als een volwassene in pocketformaat, maar als een 
gevoelig wezen, dat met educatie, liefde en zorg 
gevormd kon worden. De daadwerkelijke realisering 
van dit inzicht bereikte de onderkant van de samen-
leving echter pas met grote vertraging. 

Geïnspireerd door educatief optimisme vond in 
1784 de oprichting plaats van de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen, kortweg ‘het Nut’ genoemd. 
Dit genootschap streefde niet alleen naar zelf-
ontplooiing van de leden, zoals andere verlichte 
genootschappen: het Nut was er primair op gericht 
om minvermogende mensen uit lagere standen op 
te voeden tot beschaafde en nuttige burgers.

In 1791 tijdens de jaarlijkse landelijke vergadering 
nam het Nutsbestuur het belangrijkste besluit uit 
de geschiedenis van de Nederlandse schoolprent: 
de traditionele platvloerse schoolprenten zouden 
moeten worden vervangen door moderne leerzame 
schoolprenten die beter pasten bij het verbeterde 
onderwijs op volksscholen, de modelscholen die 
voor “het gemene volk” waren opgericht. Het zou 
nog tot 1800 duren voordat de eerste moderne 
schoolprenten verkrijgbaar waren. In totaal zou-
den tussen 1800 en 1860 drie series met moderne 
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leerzame schoolprenten voor het Nut worden ver-
vaardigd. Vanuit het oogpunt van innovatie was de 
eerste serie echter verreweg de belangrijkste. 

In een historisch-contextuele toelichting op deze 
Nutsprenten werd onder meer ingegaan op het feit 
dat meesters en matressen op Nederlandse volks-
scholen eeuwenlang populaire prenten uitdeelden 
als beloning voor leerprestaties en goed gedrag, niet 
gehinderd door het feit dat deze goedkope school-
prenten vaak platvloerse, gewelddadige of zelfs 
erotische voorstellingen bevatten. Door de inspan-
ningen van het Nut richtten deze schoolprenten 

zich vanaf 
toen op nut-
tige kennis 
en op deugd-
zaam gedrag, 
terwijl deze 
moderne 
prenten niet 
langer alleen 
voor beloning 
werden ge-
bruikt maar 
ook voor het 
onderwijs. 
Dat bete-
kende het 
begin van een 
braafheids-
cultuur die 
zijn weerslag 
had op alle 

populaire prentenseries, zowel de binnen als buiten 
Nutsverband geproduceerde. 

Wat de historie van populaire prenten betreft, is 
deze moderne schoolprent te positioneren op een 
ontwikkelingslijn tussen de traditionele platvloerse 
schoolprenten uit de 18e eeuw en de na 1900 opko-
mende prentenalbums en strips. 

Wat de historie van visuele of aanschouwelijke 
leermiddelen betreft, is deze moderne schoolprent 
te positioneren op een ontwikkelingslijn tussen 
de boekplaten, de kleine schoolboekillustraties die 
vanaf 1700 opkwamen, en de schoolwandplaten, die 
rond 1900 bij meerdere uitgevers in series versche-
nen. In feite is de moderne schoolprent een hand-

plaat die een overgangssituatie markeerde: in tijd 
(bloeitijd ca. 1800-1870) en in grootte (te klein voor 
klassikaal onderwijs). 

Beide historische waarnemingen samenvoegend 
mag worden geconcludeerd dat de geschiedenis 
van de populaire prenten en de geschiedenis van 
de aanschouwelijke leermiddelen door voornoemde 
innovatie van het Nut een tijdlang parallel heeft 
gelopen, namelijk tijdens de bloeiperiode van de 
leerzame schoolprent, waarna hun ontwikkeling 
weer uiteen liep. En hoewel de duur van de paral-
lellie beperkt was, is de invloed ervan op de ontwik-
keling van de populaire prent alsook op de kwaliteit 
van het volksonderwijs zeer groot geweest.

Jo Thijssen

Visuele populariseringen van de 
geschiedenis in de negentiende 
eeuw

Rond 1750 was er nauwelijks een infrastructuur 
aanwezig voor de bestudering van de geschiedenis. 
Dat gold niet alleen voor onderzoekers, maar ook 
gewone liefhebbers van de historie konden nau-
welijks aan hun trekken komen. Leerstoelen voor 
vaderlandse geschiedenis en letterkunde moesten 
nog opgericht worden. Geschoolde leraren in de 
eigen geschiedenis bestonden niet. De meeste 
musea waren nog niet toegankelijk voor gewoon 
publiek, evenmin als de bibliotheken. Betaalbare 
boekjes over geschiedenis waren er nauwelijks en 
de kunsten hadden zich nog niet op de vaderlandse 
geschiedenis gestort. Voor kinderen waren er cents–
prenten over de geschiedenis en ontoegankelijke 
leerboekjes, gebaseerd op de zogenaamde Divisie-
kroniek. Geschiedenis was iets van weinigen voor 
weinigen. Deze situatie gold trouwens niet alleen 
voor Nederland: met kleine uitzonderingen was het 
in heel Europa zo.

In de tweede helft van de achttiende eeuw komt 
daar geleidelijk verandering in: het aantal studies 
over vaderlandse geschiedenis begint dan te stijgen. 
In Nederland wordt deze vernieuwing ingezet door 
Jan Wagenaar, van wie in 1749 het eerste deel van 
zijn omvangrijke Vaderlandsche historie uitkomt. 
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Daarnaast werden de leerboekjes voor kinderen 
vanaf ongeveer 1780 aantrekkelijker, bijvoorbeeld 
doordat ze in dialoogvorm geschreven werden, of in 
dichtvorm, en doordat de nadruk kwam te liggen op 
vaderlandse helden. Maar vooral door het toevoegen 
van aansprekende plaatjes. 

In de aandacht voor de geschiedbeoefening gaat 
vanaf dat moment het visuele aspect een steeds 
belangrijkere rol spelen. Boeken, almanakken en 
tijdschriften worden nu ook vaker dan vroeger geïl-
lustreerd, met name als daarin historische onder-
werpen voorkomen. Ook de historieschilderkunst 
bloeit rond 1800 door het gebruik van vaderlandse 
onderwerpen. En ook in de openbare ruimte krijgt 
het historische beeld meer aandacht door het op-
richten van monumenten en door de neostijlen in 
de architectuur. 

Bovendien wordt de visualisering van de geschiede-
nis veel aantrekkelijker door de grotere technische 
mogelijkheden. Met name de kleurenlithografie 
functioneert als een blikvanger, en daar maken de 
uitgevers van historische romans en dichtverhalen 
royaal gebruik van. En hoewel dit tot gevolg had dat 
de losse kinderprent minder gekocht werd, bleef de 
centsprent nog voortleven in de illustraties, door-
dat daarop duidelijk patronen in de weergave van 
gebeurtenissen waren overgeleverd. De moord op 
Willem van Oranje bijvoorbeeld wordt in de acht-
tiende eeuw met dezelfde ingrediënten afgebeeld als 
in de negentiende: het verschrikte hondje, de vluch-
tende moordenaar en het beperkte zichtveld blijven 
constanten in de weergave van het tafereel. 

Hoewel de bedoelingen verschuiven, gaat ook de 
moderne visualisering van de historie terug op de 

bekende oude verbeeldingen. Wel gaat de illustra-
tiecultuur meer nadruk leggen op het nationale 
element en op sentiment, en bovendien worden het 
cognitieve belang van de geschiedenis en haar vor-
mende waarde beklemtoond. Geschiedenis wordt in 
de loop van de negentiende eeuw toegankelijk voor 
velen, en daaraan heeft de toegenomen visualisering 
veel bijgedragen.

Marita Mathijsen

Meer Symposia

De Verbeelders: verleden-heden-toekomst

Op vrijdag 6 maart 2015 zal in Den Haag een 
symposium worden gehouden dat is gebaseerd op 
het in oktober verschenen boek De Verbeelders van 
Saskia de Bodt. Het symposium is een samenwer-
king tussen het Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, de Koninklijke Bibliotheek, Museum 
Meermanno en het Letterkundig Museum. Het 
definitieve programma en de manier van aanmel-
den worden half januari via de RKD-website en een 
digitale uitnodiging bekend gemaakt. Zie ook bij de 
rubrieken Excursies en Tentoonstellingen.

Annie M.G. Schmidt

In Brussel werd op 14 november een symposium 
georganiseerd door CODL, wat staat voor ‘The Cir-
culation of Dutch Literature’. Diverse wetenschap-
pers – onder wie Joke Linders en Jan van Coillie 
– bogen zich in een workshop over de internati-
onale verspreiding en receptie van het werk van 
Annie M.G. Schmidt, met name de vertalingen van 
Minoes. Onderwerpen: de receptie in Nederland en 
Vlaanderen; vertalingen in het Frans, Engels, Pools, 
Russisch, Hongaars, Servisch en Tsjechisch.

Excursies 

De voorjaarsexcursie naar de tentoonstelling De 
verbeelders in Museum Meermanno vindt plaats op 
vrijdagmiddag 27 februari 2015. Saskia de Bodt en 
Jeroen Kapelle verzorgen een inleiding en beant-
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woorden daarna in de zalen vragen van de aanwe-
zigen. De tentoonstelling is gepland van 17 januari 
t/m 17 mei, en een symposium rond De Verbeel-
ders wordt georganiseerd op vrijdag 6 maart. Een 
verslag-met-foto’s van de excursie op 19 september 
naar het schooltje van Dik Trom in Etersheim staat 
op de website van onze Stichting.

Schenkingen

Jo Thijssen heeft een collectie met 600 school-
prenten en een paar honderd schoolboeken aan het 
Nationaal Onderwijsmuseum geschonken. Jacques 
Dane laat weten dat de schenking heel belangrijk 
is voor de onderwijsgeschiedenis, omdat het niet 
alleen (cents)prenten zijn maar ook handleidingen, 
parateksten, schoolboekjes en ander drukwerk, 
waardoor de prenten kunnen worden geplaatst in de 
context van de tijd waarin ze verschenen en gebruikt 
werden. Daardoor kunnen vragen beantwoord 

worden als: Wat voor kennis, inzichten, ideeën etc. 
wilden de makers met deze prenten overdragen? 
Vanuit welke pedagogische aannames werkte men? 
Hoe ging men didactisch te werk? 

Sjoerd Stevan heeft een schenking gedaan aan 
Museum Havezate Mensinge in Roden, hetzelfde 
museum waar hij enkele jaren geleden zijn Daan 
Hoeksema-collectie heeft ondergebracht. Deze 
nieuwe schenking betreft: een verzameling papie-

ren tafelspellen (paper toys), oud schoolmateriaal, 
zijn Jetses-collectie, centsprenten, jeugdtijdschriften 
en kinderboeken. In totaal ruim 2000 items die 
onlangs zijn overgedragen. 

De Koninklijke Bibliotheek heeft van uitgeverij 
Kluitman een aanvulling gekregen op de eerdere 
schenking van 5578 exemplaren. De aanvullende 
schenking bevat 2250 boeken uit de periode 1974-
1983. Uit een steekproef bleek namelijk dat de col-
lectie Kluitmanboeken hiaten vertoont in de begin-
jaren van de depotregeling. 

Uitgeversfondsen versterken openbare collecties. 
Uitgeverij Het Goede Boek in Huizen heeft exem-
plaren van haar kinderboekenfonds aan de Konink-
lijke Bibliotheek geschonken. Net zoals de boeken 
uit de schenking Kluitman zal ook deze uitgeverij-
schenking op termijn in de collectie worden opge-
nomen.

Vakliteratuur in de KB-collectie

De Koninklijke Bibliotheek beheert naast een om-
vangrijke collectie kinderboeken ook een context- en 
referentiecollectie óver kinderboeken en jeugdli-
teratuur. De collectie vakliteratuur bestrijkt vooral 
Nederlands-, Engels-, Frans- en Duitstalige publi-
caties. Ze wordt regelmatig uitgebreid met nieuwe 
publicaties (zoals de zesdelige reeks Girls’ school 
stories, 1749-1929) en soms ook oudere publicaties 
(zoals Göbels’ Zauberformel ABC uit 1988). De 
afgelopen twee jaar zijn er meer dan 100 papieren 
monografieën in de context- en referentiecollectie 
opgenomen, die in 2013 en 2014 zijn gepubliceerd. 
De vakpublicaties bestrijken een breed scala aan 
onderwerpen: van negentiende-eeuwse Amerikaan-
se kinderpoëzie tot de internationale receptie van 
Grimms sprookjes, en van Épinal-prenten tot tijd-
reizen als motief in jeugdliteratuur. Verder omvat 
de context- en referentiecollectie ruim 300 relevante 
reeksen en gedrukte tijdschriften. De papieren boe-
ken en tijdschriften staan ter inzage in de leeszaal 
Bijzondere Collecties of zijn aan te vragen uit de 
magazijnen via de KB-catalogus.

Naast papieren publicaties verschijnen er ook 
steeds vaker digitale publicaties op ons vakgebied. 
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U vindt deze o.a. in de EBook Library. Uw KB-
pas geeft toegang tot deze snelgroeiende collectie 
met bijvoorbeeld op dit moment al 384 digitale 
monografieën als u zoekt op ‘children’s literature’. 
De KB-pas biedt tevens toegang tot het EBSCO-
platform waar u meer dan 200.000 treffers vindt 
als u zoekt op ‘children’s literature’. Dat zijn onder 
meer boekbesprekingen en tijdschriftartikelen - die 
ook online in te zien zijn.

Mist u een bepaald boek of tijdschrift dat relevant is 
voor ons vakgebied? Geef uw tip dan door aan karin.
vingerhoets@kb.nl dan kan het wellicht aangeschaft 
worden! Ook (master)scripties met onderzoek op 
het gebied van kinderboeken, jeugdliteratuur en il-
lustratiekunst kunnen opgenomen worden.

 Karin Vingerhoets

Mengelwerk

Het Lexicon van de Jeugdliteratuur wordt opgeheven. 
Uitgeverij Noordhoff heeft de redactie laten weten dat 
de losbladige uitgave, die inmiddels 13 banden telt, te 
veel in de rode cijfers is gekomen. De laatste afle-
vering is inmiddels al verschenen. Noordhoff heeft 
besloten de rechten met ingang van 1 januari 2015 
‘om niet’ aan de redactie en de auteurs terug te geven, 
zodat zij zelf diverse opties kunnen overwegen. De 
redactie van het Lexicon van de Jeugdliteratuur is mo-
menteel in gesprek met de Digitale Bibliotheek voor 
de Nederlandse Letteren (DBNL, sinds kort onderge-
bracht bij de Koninklijke Bibliotheek). Die gesprek-
ken gaan ook over overname en voortzetting van het 
Kritisch Lexicon en het Lexicon van Literaire werken. 

Saskia de Bodt (journalist) pleit in Trouw van 18 okto-
ber 2014 voor een Nederlands Museum voor illustra-
tie in brede zin: ‘van papieren kinderboekillustraties 
en politieke spotprenten tot live animaties’. 

In Londen is al zo’n museum, Afgelopen zomer 
werd The House of Illustration geopend: een huis 
voor illustratiekunst, van opkomende talenten tot 
gevestigde kunstenaars, uit heden en verleden, 
zowel Engels als internationaal. Het is de plek om te 
kijken, te leren en te genieten van illustraties in alle 
soorten en vormen: reclame, animatie, prenten–

boeken, politieke cartoons, wetenschappelijke teke-
ningen, modeontwerpen, etc. Wat is er inmiddels in 
het House of Illustration te beleven? Tentoonstellin-
gen: een over Paddington eindigt op 4 januari, een 
nieuwe expositie gaat over Paula Rego en Honoré 
Daumier. ‘Illustrator in Residence’ is Rachel Lillie. 
Er zijn workshops, lezingen, etc. Zie voor meer 
informatie  www.houseofillustration.org.uk/home. 

Schokkend nieuws: Leesplein meldt dat De Lees-
welp en De Leeswolf niet meer bestaan. Dit is een 
direct gevolg van de opheffing van de Vlaamse 
bibliotheekorganisatie Vlabin-vbc. De Leeswelp was 
het enige tijdschrift in Vlaanderen dat zich volledig 
wijdde aan boeken voor jonge mensen, van peuters 
tot adolescenten. Met kritische recensies, themati-
sche artikelen en auteursportretten. Vanessa Joosen 
schreef regelmatig voor dit blad. Er wordt gesproken 
over een eventuele doorstart op bescheiden schaal. 
Laten we hopen dat dat gaat lukken want het was 
een van de beste Nederlandstalige tijdschriften over 
kinderboeken.

Bij de Koninklijke Bibliotheek is een nieuwe
 ‘fellow’ aangetreden. Prof. Dr. Els Stronks, hoog-
leraar Vroegmoderne Nederlandse letterkunde, gaat 
op zoek naar het ontstaan van denkbeelden over 
jongeren en jongerenculturen die de rolpatronen 
bepalen. Ze zal dit doen door teksten te analyseren 
uit de periode 1500-1800. Toen werden er voor het 
eerst op grote schaal teksten geschreven – vooral 
liedteksten – die speciaal voor jongeren bedoeld 
waren. Ze gaat na wat de verschillen zijn met teksten 
voor volwassenen, en welke denkbeelden over typisch 
jongerengedrag via die teksten werden verspreid in de 
Nederlandse samenleving. Buitenlanders vonden de 
jongeren in Nederland bijvoorbeeld extreem mondig. 
Blogs over haar onderzoek zijn hier te vinden: http://
blog.kb.nl/onderwerp/els-stronks

boeken, politieke cartoons, wetenschappelijke teke-



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
 december 2014 no.82

9

Dordrecht krijgt een stripmuseum meldt De Volks-
krant op 7 november. Er zijn plannen om een mo-
numentaal pand om te bouwen tot een ‘breed en 
internationaal georiënteerd’ museum. Initiatiefnemer 
en stripliefhebber Marc Kleijnen laat weten dat het 
museum zich wil onderscheiden van het al bestaande 
Nederlands Stripmuseum in Groningen door zich 
ook te richten op buitenlandse strips. Het museum 
zal gebruikmaken van privéverzamelingen en van 
de collecties van de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag, de Bibliotheek van Rotterdam, de Universiteit 
van Amsterdam en de Toonder Collectie. Kleijnen 
verwacht jaarlijks 80.000 bezoekers. De verwachting 
is dat het museum eind 2016 haar deuren zal openen, 
maar eerst moet de gemeenteraad nog met het plan 
instemmen.

Museum Oud Nijkerk, waarin een grote Callen-
bach-collectie is ondergebracht, gaat verhuizen. Het 
nieuwe adres wordt Venestraat 16. In het nieuwe pand 
wordt op de eerste etage de hele Callenbach-collectie, 
een tijdschriftencollectie en de bibliotheek over Nij-
kerkse onderwerpen ondergebracht. Naar verwachting 
zal vanaf januari 2015 de vaste collectie weer te zien 
zijn. 

Het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen 
gaat het tijdschrift De Engelbewaarder digitaliseren. 
Het had een lange looptijd: van 1885 tot 1958. Heel 
interessant dus om veranderingen in Roomse opvattin-
gen in de loop van die tijd te bestuderen.

Afke’s tiental van Nienke van Hichtum is in 1994 door 
Dick Matena verstript en als feuilleton gepubliceerd in 
de Donald Duck. Dit jaar is het verhaal als stripalbum 
in boekvorm verschenen. De Friese en de Nederlandse 
uitgaven waren in korte tijd uitverkocht. Er verschijnt 
nog een herdruk met slappe kaft. Ook zal een strip-
kleurboek voor volwassenen van Afke’s Tiental verschij-
nen, in zwart/wit, zodat men er een eigen kleur aan 
kan geven. (bron: Stripnieuws no. 56, sept. 2014)

Wiplala van Annie M.G. Schmidt is verfilmd. Na Abel-
tje, Minoes, Ja zuster nee zuster en Pluk van de Petteflet 
is dit al de vijfde verfilming van haar boeken door 
filmproducenten BosBros. Als serie voor televisie 
werden bovendien eerder al Otje en Ibbeltje bewerkt.

De brief voor de koning van Tonke Dragt uit 1962 
is in 2013 eindelijk in het Engels vertaald. Het boek 

is heel goed ontvangen en The Letter for the King is 
inmiddels al aan zijn derde druk toe. Er zijn plan-
nen voor een film. In 2008 werd al een Nederlandse 
verfilming gemaakt. Het vervolg, Geheimen van het 
wilde woud, wordt momenteel ook vertaald. Pushkin 
Press wil graag klassieke verhalen uit diverse landen 
in Engelse vertaling uitbrengen. In Engeland wordt 
slechts heel weinig vertaald: slechts 3 procent van de 
literatuur (voor volwassenen en kinderen) komt uit 
het buitenland.

De Kameleonreeks wordt voortgezet. Dagblad Trouw 
maakte op 3 december bekend dat ‘het klompenge-
voel plaats maakt voor mobieltjes’. Het eerste deel 
heet dan ook: De Kameleon is terug! Na Hotze de Roos 
schreef Kluitmandirecteur Piero Stanco (als P. de 
Roos) drie delen, Fred Diks schreef er daarna zeven. 
Nu gaat Bies van Ede samen met Maarten Veldhuis 
(als B.M. de Roos) voorlopig drie nieuwe delen schrij-
ven met avonturen te water, in een modern jasje. De 
illustraties zijn van Rudi Jonker.

In 2015 is het 150 jaar geleden dat de eerste druk 
van Alice in Wonderland verscheen. Reden voor een 
nieuwe uitgave met illustraties van Gouden Penseel-
winnares Floor Rieder. De Gottmer Uitgevers Groep 
gebruikte de vertaling van Sofia Engelsman uit 1999 
voor De avonturen van Alice in Wonderland en in 
Spiegelland.

In Memoriam 

Op 27 oktober overleed Reintje Venema (1922 - 
2014). Ze illustreerde veel boeken voor kinderen: in 
het CBK is ze met 165 titels vertegenwoordigd. Het 
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bekende Bloemenalphabet, verschenen in 1948, was 
een van haar eerste boeken. De invloed van Cecily 
Mary Barker is daarin onmiskenbaar. Behalve alle 
boeken van haar man Henk Barnard illustreerde ze 
boeken van onder andere Nannie Kuiper en Dolf 
Verroen. Ze was vooral productief in de periode 
1960-1990. 

Leo Schatz (1918 - 2014) overleed begin oktober. 
Van hem staan 12 titels in het CBK,  de bekendste 
daarvan is het in de oorlog verschenen boek Ankie is 
jarig, dat werd gemaakt om verzetsactiviteiten en on-
derduikers te financieren. Hij maakte de tekeningen 
in dit boek met foto’s van Sem Presser. 

Internet

Karin Vingerhoets schrijft geregeld een blog op de 
website van de Koninklijke Bibliotheek.Er staat nu 
een stuk over een nieuwe aanwinst: een deel van de 
zeer zeldzame en bijzondere Wonderboeken van 
Elise van Calcar. Zie: http://blog.kb.nl/nooit-uitgeke-
ken 

Het Centraal Bestand Kinderboeken is in oktober 
weer uitgebreid. De Universiteitsbibliotheek Tilburg 
is als nummer 17 toegevoegd aan het CBK. Dat is 
natuurlijk heel mooi, want de collectie Buijnsters 
wordt daar momenteel beschreven. Er zijn nu al 
6904 boekbeschrijvingen en 931 gedrukte tijd-
schriften van de UB Tilburg in het CBK te vinden. 

In het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) is een 
wijziging in de aanbieding van gedigitaliseerde boe-
ken doorgevoerd. Dat betekent dat direct doorklik-
ken op een link in de beschrijving niet meer moge-
lijk is. Voor de digitale versie is namelijk een nieuwe 
beschrijving in het CBK opgenomen. Men moet nu 
klikken op de “Andere titel”, en in die titel de link 
aanklikken. Jammer, want het betekent een minder 
directe toegang en meer heen en weer geklik… 

Op www.jetses.nl heeft Dirk Sellis een indrukwek-
kende hoeveelheid materiaal over Jetses geplaatst. 
Originele tekeningen, schoolplaten, leesplankjes, 
kinderboeken, romans, prentbriefkaarten, artikelen 
uit kranten en meer. Zie ook zijn website met boek-
jes e.d. van illustrator J.H.Isings: www.jh-isings.nl.

Tentoonstellingen

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek 
van Saskia de Bodt: De verbeelders : Nederlandse 
boekillustratie in de twintigste eeuw zijn drie ver-
schillende tentoonstellingen georganiseerd:

Tot en met 30 april 2015 is in het Anton Pieck 
Museum in Hattem origineel werk te zien van acht 
illustratoren: het echtpaar Midderigh-Bokhorst, Bep 
Reith, Herman Ising, Jenny Dalenoord, Babs van 
Wely, Kurt Löb, Harry Geelen en Kees de Boer. 

Van 17 januari t/m 17 mei 2015 in Museum Meer-
manno een expositie met de titel ‘De verbeelders’: 
in zes zalen wordt de chronologische opzet van het 
boek gevolgd en de ontwikkeling van de Nederland-
se boekillustratie vanaf het eind van de negentiende 
eeuw tot heden gepresenteerd. Het betreft illustra-
ties voor volwassenen en voor kinderen. Werk van 
minder bekende illustratoren wordt naast werk van 
beroemde illustratoren als Fiep Westendorp, Dick 
Bruna, Harrie Geelen en Lucebert getoond.

Van 17 januari t/m 19 april in Het Letterkundig Mu-
seum ‘Van Arendsoog tot Wiplala’: een nostalgische 
expositie met kinderboekillustratoren van weleer. 
Deze tentoonstelling is thematisch van opzet en 
toont jeugdhelden en schatten uit de kindertijd. 

Tot en met 1 februari 2015 staat in het Noordelijk 
Scheepvaartmuseum in Groningen een expositie on-
der de titel Het Groningen van Cornelis Jetses. Het 
Groningen van Jetses is het centrale thema, met 
prenten, tekeningen en veel onbekende schetsen. 
De tentoonstelling is opgezet in samenwerking met 
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het Nationaal Onderwijsmuseum Dordrecht, waar 
de Groningse geschiedenisstudent Bob Verschoor 
stage liep. Deze bekeek alle prenten die Jetses voor 
de schoolboekjes van uitgeverij Wolters maakte. 
Jetses verwerkte onder meer de Martinitoren, het 
Noorderplantsoen, de Der Aa-kerk en ander beken-
de gebouwen en locaties in zijn tekeningen. Zie ook 
bij Publicaties. 

Tot 7 februari is in New York de tentoonstelling 
One Hundred Books Famous in Children’s Lite-
rature te bezichtigen in The Grolier Club. Deze in 
1884 gestichte bibliotheek organiseert toonaange-
vende tentoonstellingen met catalogi, bekend als 
‘The Grolier Hundred’. De huidige expositie toont 
honderd klassieken uit de jeugdliteratuur, gedrukt 
tussen 1600 en 2000. Meer informatie op www.
grolierclub.org.

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 

Een land van waan en wijs : geschiedenis van de 
Nederlandse jeugdliteratuur /  Rita Ghesquière, 
Vanessa Joosen en Helma van Lierop-Debrauwer 
(redactie). – Amsterdam : Atlas Contact, dec. 2014. - 

512 blz. : ill. - ISBN 9789045027661 ; € 35,-.   
  Standaardwerk, opvolger van ‘De hele Bibelebontse 
berg’ dat in 1989 verscheen. De belangrijkste genres, 
auteurs en boeken die de ontwikkelingen in de geschiede-
nis van de jeugdliteratuur hebben bepaald komen aan 
bod, met nadruk op de twintigste eeuw. Voorop staan 
grensverleggende literaire boeken die nationaal en in-
ternationaal waardering vinden. Maar er is ook plaats 
voor boeken die alleen van jonge lezers applaus krijgen. 
Geïllustreerd in zwart-wit. (bron: uitgever). In het 
volgende nummer van de ‘Berichten’ wordt het boek uit-
gebreider besproken. Zie ook het interview met Helma 
van Lierop en Vanessa Joosen in ‘Boekenpost’ 134.

Daar staat het… beeld voor beeld door Nederland 
/ idee, selectie en ontwerp: Debbie Saul ; teksten: 
Joke Linders ; foto’s: Peter en Renee van der Krogt. - 
Saul producties, dec. 2014. – 184 p. : 52 paginagrote 
foto’s ; 17 cm. € 14,95 (ex. verzenden).
  Het boek toont beelden van 52 personages uit volksver-
tellingen, verhalen, versjes en liedjes. Ze staan op allerlei 
plekken in het land: Dikkertje Dap, Reinaert de Vos, 
Ketelbinkie en Catootje, de Sommeltjes, Tijl Uilenspie-
gel, de Mosselman en het jongetje dat zijn vinger in de 
dijk steekt. Een kaart geeft een overzicht van de versprei-
ding over Nederland. 

 Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel : op zoek 
naar een canon van volksboeken, 1600-1900 / Peter 
Cuijpers. – Walburg Pers, nov. 2014. – 176 p. : ill. 
; 29 cm. - (Bijdragen tot de Geschiedenis van de 
Nederlandse Boekhandel ; Nieuwe reeks, deel 16) – 
ISBN 9789057301827 ; € 39,50.  
  Veel spectaculaire ridderverhalen en andere vertelling–
en uit de middeleeuwen zijn totaal in de vergetelheid 
geraakt, maar sommige hebben de eeuwen getrotseerd. 
Van deze teksten in verzen werden na de handschrif-
tentijd prozaversies gemaakt, die aanvankelijk als dure 
boeken op de markt werden gebracht. Toen deze bij het 
lezerspubliek in de betere kringen uit de mode raakten, 
werden sommige ervan na 1600 in steeds goedkopere 
edities voor het gewone volk herdrukt. Ongewijzigd, met 
dezelfde houtsneden, tot ver in de 19de eeuw. De boekjes, 
die onder meer door marskramers werden verkocht, zijn 
zeer talrijk geweest, maar ondertussen zijn ze uiterst 
zeldzaam geworden. Deze studie behandelt de lotge-
vallen van Reynaert, Tijl, de Heemskinderen, Doctor 
Faustus en Griseldis, plus nog een twintigtal andere.
De selectie was een zoektocht en beperkt zich tot de titels 
die het tijdens de drie eeuwen na 1600 hebben 
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‘volgehouden’. Zij kunnen worden gezien als een canon 
van Nederlandse volksboeken. Deze boekhistorische 
studie plaatst de kleine, vaak onooglijke volksboekjes na-
drukkelijk in de context van ander goedkoop drukwerk, 
zoals volksprenten, liedboekjes en almanakken. (bron: 
website uitgever)

Boeken en bern: kinderliteratuur in soorten / Jant 
van der Weg. – Ljouwert : Wijdemeer, 2014. – 264 
p. : ill. ; 25 cm. – ISBN 97 894 9205 202 5 ; € 25,-.
  Fraai gebonden boek met een verzameling artikelen, 
gebundeld naar aanleiding van de 75e verjaardag van 
de auteur, de moeder van het Friese kinderboek. De taal 
van de stukken is Fries (23), Nederlands (13) en Engels 
(1). De artikelen werden eerder gepubliceerd in bladen 
als De Moanne, Hjir, Trotwaer en De vrije Fries, Boe-
kenpost en Literatuur zonder Leeftijd. Ook voor degenen 
die geen Fries lezen is veel interessants te vinden over 
onderwerpen als de Friese kinderliteratuur, Van Alphen 
en Goeverneur in Friesland, de achtergrond van oude 
kinderrijmen, leespromotie in Friesland, de collectie 
van Tresoar, Friese jeugdpoëzie, Grimm in Friesland, 
Nynke van Hichtum, Diet Huber, Tiny Mulder en Dolf 
Verroen. 

De uitgever is mijn beste vriend, dacht Han G. 
Hoekstra / Joke Linders en Janneke van der Veer. 
– Schalkhaar : Eierland Pers, 2014. – 61 p.  : ill. ; 
21 cm. – ISBN 978 90 78554 11 0 ; € 7, 50 (excl. 
verzendkosten). 
  Een nieuwe uitgave van de biografen van Han G. 
Hoekstra, over de relatie van Hoekstra met zijn redac-
teuren en/of uitgevers, en de rol die zij speelden in zijn 
ontwikkeling als schrijver. Achtereenvolgens worden voor 
het voetlicht gehaald: Victor van Vriesland, Ad Streng-
holt, Alexander Stols, Annette Bigot, John Meulenhoff, 
Geert Lubberhuizen, Geert van Oorschot en Reinold 
Kuipers. Het boek geeft een interessant beeld van meer 

dan vijftig jaar contacten in en rond het boekenvak, met 
anekdotes, ruzies en zo nu en dan een goed glas, in een 
zeer verzorgde uitgave bij elkaar gebracht. Te bestellen 
via eierlandpers@kpnmail.nl.

Dicht bij huis : het Groningen van Cornelis Jetses / 
Bob Verschoor. - Bedum : Profiel Uitgeverij, 2014. - 
152 p. : ill. ; 25 cm. - ISBN 978-90-5294-564-4 ; 
€ 19,95. 
  Illustrator Cornelis Jetses is vooral bekend geworden om 
zijn gedetailleerde illustraties in schoolboeken, op school-
platen en historische prenten. Dat de stad Groningen 
altijd een belangrijke plaats in het leven van Cornelis Jet-
ses heeft ingenomen, blijkt uit de onlangs in het archief 
van de Jetses Stichting opgedoken ‘jeugdherinneringen’ 
van de illustrator. In een schriftje beschrijft Cornelis in 
ongeveer dertig pagina’s zijn jeugd in Groningen, in de 
periode 1873-1894. Met veel illustraties van de hand van 
Jetses zelf. Zie ook bij Tentoonstellingen.

En Maz creëerde Dick Bos : het verhaal van de baan-
brekende strip / Rich Thomassen. - Soesterberg : 
Uitgeverij Aspekt, 2014. - 378 p. : zw. ill. ; 21 cm. 
- Geheel herziene versie van: De wereld van Dick 
Bos, 2003. - ISBN 978-94-6153-446-0 (paperback) 
  Dikke paperback met een overzicht van alle Dick 
Bos-beeldromans, met een annotatie van de inhoud, 
de naam van de uitgever en het jaar van uitgave. Ook 
ander werk van Alfred Mazure (1914-1974) wordt 
behandeld: illustraties voor boeken en tijdschriften, 
reclame, boekomslagen en films. Bijlagen geven een 
beeld van Dick Bos in boekvorm, in krant en tijdschrift, 
in reclame en gelegenheidsuitgaven, in films, en een lijst 
van de oorspronkelijke Engelse titels (sommige Dick Bos 
verhalen werden eerder in Engeland uitgegeven). 

Noordzee : Nederlandse kustcultuur in woord en 
beeld / onder red. van Joost Schokkenbroek en Ron 
Brand. - Zutphen : Walburg Pers, 2012. - 126 p. : ill. 
; 28 cm. -  (Jaarboek Maritieme Musea, ISSN-1879-
3827 ; 2012). - ISBN 978-90-5730-869-7. 
  Rijk geïllustreerd boek, met boekomslagen, schilderijen, 
foto’s en affiches over het Nederlandse strandleven. Het 
boek bevat twintig onderwerpen, zoals badkleding aan 
het begin van de 20e eeuw, bomschuiten op het strand, 
kunstenaars aan het strand, kinderboeken met ‘pension 
aan zee’, en liedjes. De veranderingen in het strandleven 
- zoals beschreven en afgebeeld in kinder- en prenten-
boeken - is een mooi onderwerp om eens verder uit te 
diepen. (Met dank aan Jitske Brouwers).
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Omdat ik in de wereld loop - Because I walk in the 
world : Mies Bouhuys 1927-2008 : schrijver en 
activiste - writer and activist / Nederlandse tekst 
Karin Snoep ; Engelse vertaling [uit het Nederlands] 
Klaas en Simone Levelt ; redactionele begeleiding 
Herman Divendal, Rosalita Kwakernaak-Zweep. - 
[Haarlem] : ‘In den Vreemde’, 2014. - 128 p. : ill. ; 
22 cm. - ISBN 978-90-90-28259-6.
  Biografische schets van de schrijfster van kinderboeken, 
musicals, gedichten en kinderseries, met de nadruk op 
haar rol als activiste tegen onrecht. Uitgave in twee 
talen, met foto’s en andere illustraties, deels in kleur. 

Buitenland

“Klassiker” der internationalen Jugendliteratur : 
kulturelle und epochenspezifische Diskurse aus 
Sicht der Fachdisziplinen / herausgegeben von 
Anita Schilcher und Claudia Maria Pecher. - Balt-
mannsweiler : SchneiderVerlag Hohengehren 
GmbH, 2012-2013. - 2 delen ; 23 cm.
  Tweedelige bundel met weergaven van lezingen vanuit 
verschillende disciplines, gehouden aan de Universiteit 
van Regensburg in 2011 en 2012. De keuze betreft best-
sellers uit Europese en Engels-Amerikaanse landen. Na 
een inleiding over het begrip ‘klassiekers’ worden boeken 
behandeld als Heidi, Robinson, Schateiland, Pippi, 
Harry Potter, Peter Pan, Krabat, Nils Holgersson en 
Pinokkio. Onderwerpen en genres als de gedichten van 
James Krüss, 64 romans van Jules Verne, Arthurverha-
len, jeugdromans, informatieve boeken, prentenboeken, 
fantasy, de vraag of Notenkraker en Muizenkoning een 
kinderboek is, de geweldloosheid in het werk van Janusz 
Korczak. 

“Ohne Spass gibt’s nichts zu lachen” : Humor in 
Erich Kästner’s Kinderliteratur / Stefanie Çetin. - 
Marburg : Tectum-Verlag, [2014]. - - X, 273 p. : ill. ; 
21 cm. -  (Erich Kästner Studien, ISSN 2195-7339 ; 
Band 2). - ISBN 978-3-8288-3058-5 (paperback).
  Humor is een belangrijk bestanddeel in het werk van 
Kästner. De typisch Kästneriaanse humor en doel en 
functie ervan worden geanalyseerd aan de hand van 
grappige voorbeelden. Eerst wordt het begrip humor 
beschreven, dan humor in de jeugdliteratuur, waarna 
de humor van Kästner aan de orde komt met achtereen-
volgens humoristische personages en namen, humor in 
de handeling, en humor in de taal. 

Die Zeitreise : ein Motiv in Literatur und Film für 
Kinder und Jugendliche / hrg. von Sabine Planka. 
- Würzburg : Königshausen und Neumann, [2014]. 
- 306 p. : ill. ; 24 cm. - ISBN 978-3-8260-5362-7 
(paperback)
  Tijdreizen is allang een geliefd onderwerp in litera-
tuur en film. Sinds H.G. Wells in 1895 een tijdma-
chine introduceerde kwamen er verhalen waarin 
zowel voor- als achterwaarts door de tijd kan worden 
gereisd. Vanaf het begin van de 20e eeuw wordt 
het thema veelvuldig in de jeugdliteratuur, in films 
en in games gebruikt. In deze essaybundel wordt 
het onderwerp breed en wereldwijd behandeld, van 
prentenboek tot film voor volwassenen, van Oosten-
rijk tot Japan. 

Grimm’s tales around the globe : the dynamics of 
their international reception / edited by Vanessa 
Joosen and Gillian Lathey. - Detroit : Wayne State 
University Press, [2014]. - VII, 312 p. : ill. ; 24 cm. - 
ISBN 978-0-8143-3920-6 (paperback)
  Bundel essays over de cross-culturele receptie van de 
sprookjes van Grimm. Internationale wetenschappers 
onderzoeken de vertalingen, bewerkingen en verande-
ringen van de verhalen in verschillende delen van de 
wereld. Onderwerpen: vroege Croatische vertalingen; de 
sprookjes in Polen, Spanje, Colombia, Korea, China; 
Hindoe-bewerkingen in modern India; herinterpretaties 
in het huidige Japan; vertalingen in de stijl van Perrault 
in Frankrijk; voorwoorden in 19e eeuwse Engelse verta-
lingen; Engelse illustraties bij de uit het Duits vertaalde 
sprookjes; bewerkingen als film, als strip en Mangastrip. 

Little women : an annotated edition / Louisa May 
Alcott ; edited by Daniel Shealy. - Cambridge, Mas-
sachusetts : The Belknap Press of Harvard Univer-
sity Press, 2013. - XI, 614 p. : ill.  ; 25 cm.  - ISBN 
978-0-674-05971-9 (gebonden)
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  Fraai uitgegeven dik vierkant boek met stofomslag, 
met foto’s en illustraties in zwart-wit en kleur, en de vol-
ledige rijk geannoteerde tekst van het klassieke verhaal 
‘Little Women’; een boek dat veel meer is dan alleen een 
boek voor opgroeiende meisjes. Op elke pagina staat een 
kolom (groen) met de oorspronkelijke tekst en daarnaast 
een kolom (rood) voor de zeer uitgebreide noten met 
biografische informatie, maatschappelijke en historische 
context, literaire verwijzingen en uitleg van 19e eeuwse 
begrippen. Met weergave van tekstverschillen in de eerste 
editie uit 1868 en die uit 1880-81. 

Revisioning Red Riding Hood around the world : 
an anthology of international retellings / Sandra L. 
Beckett. - Detroit : Wayne State University Press, 
2014. - XIV, 417 p. : ill. ; 23 cm. -  (Series in fairy-tale 
studies). - ISBN 978-0-8143-3479-9 

  Roodkapje is een algemeen bekend personage gewor-
den, en het is een van de meest hervertelde verhalen ter 
wereld. Deze internationale bloemlezing presenteert 
vijftig moderne hervertellingen uit 24 landen, in 16 
talen, gepubliceerd in de laatste honderd jaar. Het 
zijn verhalen voor volwassenen, voor jongeren en voor 
kinderen en werken die bedoeld zijn voor een publiek 
van alle leeftijden. Het betreft zowel redelijk traditionele 
Roodkapje-verhalen als verhalen met een onconventio-
nele aanpak: waarschuwingsverhalen, ‘coming of age’ 
verhalen, verhalen waarin met de rollen van Roodkapje 
en de wolf wordt gespeeld, het verhaal verteld vanuit de 
wolf, enzovoort. Elke tekst wordt ingeleid en voorzien 
van informatie over auteur en/of illustrator. Diverse 
genres worden gepresenteerd, meer dan 90 illustraties 
worden geïnterpreteerd. 

Over the river and through the wood : an anthology 
of nineteenth-century American children’s poetry / 
edited by Karen L. Kilcup and Angela Sorby. - Balti-

more : The Johns Hopkins University Press, 2014. 
- xxi, 564 p. : ill. ; 26 cm. - ISBN 978-1-4214-1140-8.
  Thematisch ingedeelde bloemlezing van negentiende-
eeuwse Amerikaanse kindergedichten, met zwart-wit 
illustraties. Onderwerpen zijn: vogels, huisdieren, in-
secten, seizoenen, waarschuwingsverhalen, slavernij en 
vrijheid, politieke en sociale verandering, dood,
vakantie, familie en meer. De gedichten zijn ontleend 
aan oude tijdschriften, geschenkboeken, en eerste lees-
boeken. Het betreft werk van auteurs uit alle regio’s, en 
van bekende en minder bekende dichters, zoals Ralph 
Waldo, van immigranten en minderheden, en van 
kinderen zelf. 

Critical and creative perspectives on fairy tales : an 
intertextual dialogue between fairy-tale scholarship 
and postmodern retellings / Vanessa Joosen. - De-
troit, MI : Wayne State University Press, cop. 2011. 
- 362 p. : ill. ; 23 cm. -  (Series in fairy-tale studies) - 
ISBN 978-0-8143-3452-2 (pbk) : £25.95. 
  Vanessa Joosen bespreekt in dit boek de kritiek op drie 
gezaghebbende boeken over sprookjes en hervertellingen: 
Marcia K. Lieberman’s ‘Some day my prince will come’; 
Bruno Bettelheim’s ‘The uses of enchantment’; Sandra 
M. Gilbert and Susan Gubar’s ‘The madwoman in 
the attic’. Een nieuwe aanpak voor onderzoek naar 
sprookjes, het eerste uitgebreide onderzoek naar kritiek, 
intertekstuele verwijzingen en het wetenschappelijke 
debat. 

Representations of China in British children’s 
fiction, 1851-1911 / Shih-Wen Chen. - Farnham : 
Ashgate, 2013. - 203 p. : ill. ; 24 cm. -  (Ashgate 
studies in childhood, 1700 to the present). - ISBN 
978-1-4094-4735-1.
  Onderzoek naar de manier waarop China en Chinese 
personages worden verbeeld in het negentiende-eeuwse 
Groot-Brittannië. Primaire en secundaire bronnen 
geven een uitgebreid overzicht van China in de Vic-
toriaanse en Edwardiaanse tijd. De auteur toont aan 
dat naast de negatieve stereotypen ook andere beeldvor-
ming van het verre Oosten voorkwam. Chen analyseert 
teksten die de relatie met de politieke context tonen, laat 
zien over welke informatie auteurs konden beschikken 
en de teksten die ze produceerden. Ze bekeek het werk 
van Anna Bowman (Twee jongens op reis, of De zee-
roovers van de Oost, 1862); verhalen over de ‘onsterfelij-
ke’ detective Ching-Ching door E. Harcourt Burrage; de 
weergave van de Taiping Rebellie en de Boxeropstand. 
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Little red readings : historical materialist perspec-
tives on children’s literature / edited by Angela E. 
Hubler. - 2013044120. - Jackson : University Press 
of Mississippi, 2014. - 276 p. : ill. ; 24 cm. -  (Child-
ren’s Literature Association Series). - ISBN 978-1-
61703-987-4.  
  Analyse van jeugdliteratuur vanuit een Marxistische 
visie. Onderzoek naar klasse-tegenstellingen en socio-
economische relaties in kinderboeken. In dertien essays 
van bekende wetenschappers worden diverse onder-
werpen behandeld: agressie, winkelen in 1899 en nu, 
bekroningen, geld en magie in Mary Poppins, opkomst 
van vakbonden in kinderboeken, armoede in prenten-
boeken van Eve Bunting, een socialistisch jeugdtijd-
schrift, meisjesboeken van Duitse exil-auteurs, Bijbels 
geweld, Utopia en antiutopie, radicale fantasy-boeken 
van Ursula Le Guin. 

Great authors of children’s books / edited by 
Jeanne Nagle. - New York : Brittanica Educational 
Publishing in association with Rosen Educational 
Services, 2014. - 218 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 978-1-
62275-096-2.

  Meer dan 80 auteurs worden in 
korte bijdragen voorgesteld, deels 
met foto. Er zijn auteurs van 
klassieke werken bij: de gebroeders 
Grimm, Andersen, Alcott, Carroll, 
Kipling, Lindgren, Burnett, Milne, 
Montgomery, Sendak, Potter, Spyri 
en vele anderen. Twee Nederlanders 
maken deel uit van deze selectie: 
Hendrik van Loon en Meindert de 
Jong. 

Street urchins, sociopaths and 
degenerates : orphans of late-
Victorian and Edwardian fiction / 
David Floyd. - Cardiff : Universi-
ty of Wales Press, 2014. - 264 p. ; 
23 cm. - ISBN 978-1-78316-010-5.
  Onderzoek naar de representatie 
van weeskinderen, alomtegenwoor-
dig in griezelverhalen, koloniale 
verhalen en jeugdliteratuur uit de 
Victoriaanse tijd. De auteur bekijkt 
de wijze waarop wezen functione-
ren als barometers van een ontlui-
kend maatschappelijk bewustzijn. 
Naar weeskinderen in griezelver-

halen is niet eerder onderzoek gedaan. Jeugdboeken die 
aan de orde komen zijn bijvoorbeeld ‘Peter Pan’, ‘The 
Secret Garden’, ‘A Little Princess’, ‘Robinson Crusoe’ 
en ‘Treasure Island’. 

Revaluing British boys’ story papers, 1918-1939 / 
Helen A. Fairlie. - Basingstoke : Palgrave Macmil-
lan, 2014. - X, 210 p. : ill. ; 23 cm. -  (Critical ap-
proaches to children’s literature). – ISBN 978-1-137-
29305-3.
  Herwaardering van Britse tijdschriften voor jongens 
verschenen in het interbellum. Onderzoek naar produ-
centen en consumenten van de bladen, vooral van ‘story 
papers’ voor jongens: populaire goedkope tijdschriften 
met verhalen en illustraties in zwart-wit (een voorbeeld 
zijn de verhalen over Billie Bunter (Billy Turf). Welke 
rol heeft deze lectuur gespeeld in de ontwikkeling van 
jeugdliteratuur? Vragen als: wat lazen jongens en waar 
hielden ze van? Was het een periode waarin veel pulp 
werd geschreven? Welke moraal werd doorgegeven? Wie 
waren de helden?

Jong. 

Victorian and Edwardian fiction
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Magic tales and fairy tale magic : from ancient Egypt 
to the Italian Renaissance / Ruth B. Bottigheimer. 
- London : Palgrave Macmillan, 2014. - VIII, 208 p. 
; 23 cm. -  (Palgrave historical studies in witchcraft 
and magic). - ISBN 978-1-137-38087-6.
  De auteur toont aan dat motieven in verhalen over 
toverkunst voorkomen van het oude Egypte tot de 
Italiaanse renaissance, voordat ze sprookjes werden. 
Bevat hoofdstukken over Egyptische, Griekse, Romeinse 
en Joodse toververhalen, dit type verhalen in de 
Christelijke Europese Middeleeuwen, in de Islamitische 
wereld, aan de hoven en op de pleinen, en de evolutie tot 
sprookje van Straparola tot Basile en Perrault. 

Bijzondere uitgaven

Hendrik Haarklover / tekst Annie M.G. Schmidt 
; tekeningen Wim Bijmoer. – Delft : Marcel Raad-
geep, 2014. – 80 p. : zw.w tek. 
  Stripverhaal, verschenen in Het Parool van oktober 
1953 tot 23 januari 1954. Bevat tevens een uitgebreide en 
rijk geïllustreerde inleiding over leven en werk van Wim 
Bijmoer, die dit jaar honderd jaar geleden werd geboren. 
Uitgegeven in 125 genummerde exemplaren, te bestel-
len door overmaking van € 29,90 op bankrekening 
NL80INGB0005576565 van Marcel Raadgeep te Delft. 

Oude kinderboeken in oude kinder-
boeken

In deze, onregelmatig verschijnende rubriek, herdruk-
ken we fragmenten uit oude kinderboeken waarin het 
over (oude) kinder- of prentenboeken gaat. Lezers die 
ook voorbeelden hebben/kennen, wordt gevraagd bij te 
dragen.

O! Welk een rijkdom, welk een pracht
Van boeken, klein en groot,
Met banden, schitterend van goud
En kleuren, blauw en rood.

En wat daarin te lezen is?
O wis onnoemlijk veel;
Er is verscheidenheid van stof
In ieder boek of deel.

Men vindt er reizen naar de West,
Naar Oost en Zuid en Noord,
Naar ’t land waar de citroenboom bloeit,
Ja, naar schier ieder oord.

Men vindt er menig boekdeel vol
Van oorlogsroem en moed;
En menig woeste tijgerjacht
Die waarlijk ijzen doet.

En prentenboeken! Kasten vol,
Voor kindren, groot en kleen – 
En weet je, wat mij ’t meest verheugt?
Ik ga, en - koop er één!

Papa-lief schonk twee gulden mij
Omdat ik vlijtig leer – 
Dus laat mij nu een keuze doen
Uit uwen schat, Mijnheer!

Uit: Mijn liefste boekje : versjes en sprookjes / door F.H. 
van Leent ; geïllustreerd met 16 fraaie chromolitho-
grafieën naar teekeningen van Oscar Pletsch. - 3e 
goedkoope druk. - Haarlem : J.M. Schalekamp, 1876.

Uit de tijdschriften

Nederland

Boekenpost (jrg. 22, no. 134, nov/dec. 2014) bevat 
een interview met Helma van Lierop en Vanessa 
Joosen over het nieuwe standaardwerk Een land van 
Waan en Wijs. Bevat ook een kort artikel over Fré 
Cohen. 
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De Boekenwereld (jrg. 30, no. 3, 2014) bevat - naast 
verschillende artikelen over Arnold Grunberg - arti-
kelen over het knippen van prenten (met knipkunst 
en bouwplaten), en over de firma Felix, een onbe-
kende kinderprentenuitgever uit Amersfoort.

Lexicon van de jeugdliteratuur (de laatste papieren 
aanvulling, no. 96, okt. 2014) bevat onder meer 
lemma’s over Piet Broos, P.J. Cohen de Vries, Wam 
Heskes, Nynke van Hichtum, en Atie Siegenbeek 
van Heukelom.

Literatuur zonder Leeftijd (no. 95, winter 2014) is 
helemaal gewijd aan Bart Moeyaert. 

Stripnieuws (no. 55, juni 2014) bevat een interview 
met Fred de Heij, winnaar van de Stripschapprijs. 
No. 57 (nov. 2014) bevat enkele artikelen gewijd aan 
Frank Jonker, al 25 jaar scenarist van Donald Duck 
die ook vijf verstrippingen van de Bob Evers verha-
len van Willy van der Heide maakte, met tekenin-
gen van Hans van Oudenaarden. 

Stripschrift (no. 439, aug. 2014) bevat een artikel 
over strips over de Grote Oorlog 1914-1918. 

#Vertelcultuur (no. 1, 2014) is een nieuw, gratis 
e-tijdschrift gelanceerd door het Meertens Instituut, 
onder redactie van Theo Meder en Marianne van 
Zuijlen. Het eerste nummer bevat onder meer bij-
dragen over het kunstsprookje De Sneeuwkoningin; 
over de Baron van Münchhausen; en over bevinde-
lijk gereformeerde bekeringsverhalen. Zie: 
www.docvolksverhaal.nl. 

Volkskunde (jrg 115, mei/aug. 2014) bevat een 
artikel van Willem de Blécourt over Jack Zipes en de 
historische bronnen van het sprookje.

De witte bison (no. 16, okt. 2014) bevat - naast veel 
wetenswaardigheden over Karl May en zijn werk - 
een artikel over bandillustrator Louis Akkermans 
(1905-1999). Hij deed veel reclamewerk, maar 
maakte ook illustraties gesigneerd met ‘Louis A.’ 
voor boekomslagen van Jules Verne en Karl May. 

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 een overzicht 
van digitale tijdschriften die de volledige tekst tonen; 
tijdschriften die een eigen website hebben en variëren 
van het tonen van volledige tekst tot alleen de inhouds-
opgaven. Daaronder staat een lijstje met papieren 
tijdschriften. 

Hoe vindt u de e-tijdschriften? Kijk op www.kb.nl, klik 
op ‘Kies zoekbron’, klik dan onderaan op ‘Alle bronnen’ 
en daarna rechtsboven op E-tijdschriften. Tik dan de 
titels in van de hieronder genoemde tijdschriften.
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Volledige tekst via een lenerspas van de KB:
Bookbird; Bulletin of the Center for Children’s 
Books; Children’s literature annual; Children’s Lite-
rature Association quarterly; Children’s literature in 
education; History of education & children’s litera-
ture; International Research in Childrens Literature; 
Jeunesse; Journal of the History of Childhood & 
Youth; The Lion and the unicorn; Marvels & Tales; 
New review of children’s literature and librarian-
ship. 

#Children’s Literature: annual (jrg. 42, 2014) bevat 
artikelen over Oscar Wilde’s The Star-Child, over 
The Wind in the Willows, Frances Hodgson Burnett’s 
Two Little Pilgrims, over Anne of Green Gables, Shake-
speare voor kinderen, en veel meer. 

#Children’s literature Association Quarterly (jrg. 
39, no. 3 en 4, 2014) bevat artikelen over de Ameri-
kaanse auteurs van kinderboeken Lydia Maria Child 
(1802-1880) en Emily Blackmore Stapp. In no. 4 
een artikel over de Grummond Collection of 
Children’s Literature. 

#Children’s Literature in Education (jrg. 45, no. 4, 
dec. 2014) bevat o.a. een artikel over klasse in En-
gelse schoolverhalen voor meisjes.

#History of Education & Children’s Literature (jrg. 
8, no. 2, 2013) bevat o.a. een artikel over de iconi-
sche functie van Pinokkio die gebruikt werd voor 
de acceptatie van machines in de eerste helft van de 
20e eeuw. 

#International Research in Children’s Literature 
(jrg. 6 en 7, no. 1, jan. 2013 en ‘14) bevat o.a. een 
artikel over vertalen in de Sovjet-Unie: ‘How Pinoc-
chio Got a Golden Key’. Jrg. 7, no. 1 bevat artikelen 
over hervertellingen van klassieke mythologie in 
Nederland en België; en een gecensureerde 
Assepoester in Franco’s Spanje. 

#Jeunesse: Young People (jrg 6, no. 1, zomer 2014) 
bevat artikelen over eten in jeugdboeken, over de 
karakters in E. B. White’s Charlotte’s Web, en over 
Tinker Bell uit Peter Pan.  

#Marvels & Tales (jrg. 28, no. 1 en 2, 2014) bevat 
artikelen over de erfenis van de sprookjes van de ge-
broeders Grimm; de relatie tussen die sprookjes en 

1001 nacht; Sneeuwwitje en haar toegewijde Neder-
landse moeders (door Vanessa Joosen), de schone 
slaapster als icoon en verleidster. In no. 2 bijdragen 
over Villeneuve en Leprince de Beaumont’s Beauty 
and the Beast, vrouwelijke kracht in een sprookje uit 
1699, een sprookje van E.T.A. Hoffmann, Duizend-
en-een-nacht en Repelsteeltje.  

Tijdschriften via internet: 
Deze bevatten soms full-text artikelen, soms alleen 
inhoudsopgaven. Meestal moet men een abonne-
ment nemen om de bijdragen te kunnen lezen, of 
betalen voor een los artikel.

#Books for keeps (no. 206-209, 2014) bevat 4 
artikelen over teksten voor kinderen uitgegeven in 
1914-1918. Ze gaan over een boek over dappere 
jongens en meisjes, een jeugdboek over een ver-
kenner in WO I, over strips en over  kinderrijmen 
waarvan de teksten bewerkt werden t.b.v. de oorlog.

#Buch & Maus (no. 2, 2014) bevat een artikel over 
revolutionaire Zweedse kinderboeken, en een over 
strips over politiek en geschiedenis. Losse nummers 
kunnen besteld worden.

#Julit (2014, no. 1-3) No. 1 gaat over toekomst en 
tijd; no. 2 over literaire opvoeding; no.3 is gewijd 
aan religie, en bevat ook artikelen over Finse kinder- 
en jeugdliteratuur en de 100e verjaardag van Tove 
Jansson. Inhoudsopgaven op de website.
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Papieren tijdschriften:

Illustration: abonnement bij KB, (no. 40, zomer 
2014) bevat onder meer artikelen over  Charles Ben-
nett (1829-1867) en over het ‘House of Illustration’ 
in Londen.  

Movable Stationary: abonnement bij KB (jrg. 22, 
no. 1, feb. 2014) bevat artikelen over de reeks ‘The 
moving picture books’ en over Peepshows en Pano-
rama’s. 

Verantwoording illustraties

De presentatie van Kinderprenten Volksprenten 
Centsprenten Schoolprenten heeft de keuze voor de 
illustraties in dit nummer bepaald. Het zijn detail-
afbeeldingen, gekozen uit digitaal toegankelijke 
centsprenten uit de collectie Borms-Koop. Ze tonen 
lieflijke, gruwelijke en grappige taferelen: Kermis-
vermaken (Lutkie & Cranenburg 59), verschenen 
tussen 1848-1881. ‘t Is Nieuwjaar, ziet toch eens hoe 
lief (Beersmans 10); Wonderbare historie van mijnheer 
en madame Croquemitaine (Beersmans 16); Gevecht 
tusschen de Russen en Turken (Beersmans 46); Dien, 
die den oorlog niet en siet (Beersmans 51), de laatste 
vier verschenen tussen 1866-1897. Meijers prenten, 
no. 59, Kinderspelen, verschenen tussen 1883-1913, 
collectie UBA.

Vragen

Diederik Wildeman vraagt uw aandacht voor het 
volgende: “Op een familiefoto die ik een paar jaar 
geleden na het overlijden van mijn ouders meenam, 
staan enkele verre verwanten. Op de foto houdt de 
vrouw een kinderboek in haar hand. De foto is een 
stijf, formeel familieportret gemaakt in een fotostu-
dio. Het is duidelijk dat het boek voor de familie, 
of in ieder geval voor de vrouw, een bijzondere 
betekenis heeft. De vrouw is Sijgje Neeltje Elizabeth 
Visser geboren ca. 1874 in Spijkenisse en in 1896 
getrouwd met Gijsbert Wildeman. Gezien de leeftijd 
van de jongens zal de foto - met wat ruime marges 
- rond 1914 zijn gemaakt. Herkent iemand wellicht 
om welk boek het gaat aan de hand van de illustratie 
op de omslag?” Informatie graag per mail naar: 
wildeman123@hotmail.nl

Gezocht wordt een jeugdboek, gelezen in de jaren 
zestig, waarin een afbeelding voorkomt van twee 
eekhoorns met grote dikke staarten, die boven 
elkaar in een grote boom wonen. De bovenste eek-
hoorn klopt een kleedje uit en de haren komen op 
het balkon van de eekhoorn eronder terecht, en dat 
veroorzaakt ruzie. Informatie graag naar jeannette-
kok@upcmail.nl.
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Wie kan ik een plezier doen met exemplaren van 
het tijdschrift Ons ABC-boek? Ik heb exemplaren 
van het 0-nummer tot en met nr. 15 en ze bestrijken 
de jaren 1990 tot en met 1998. Gratis op te halen 
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de verzendkosten).


