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Van het bestuur

Met deze aflevering van de Berichten heeft u een 
bijzonder exemplaar in handen. Het is een primeur 
omdat de Berichten vanaf deze aflevering in kleur 
verschijnen. Op het moment van schrijven zijn wij als 
bestuur nieuwsgierig, hoe dit er uit gaat zien. Uiter-
aard zijn we ook benieuwd naar uw reactie.

Al weer een poosje geleden, op 18 april, hadden we 
onze voorjaarsstudiedag, deze keer in Deventer. 
Getuige de vele positieve reacties was dit een geslaag-
de dag en werden de banden met Stichting ‘t Oude 
Kinderboek aangehaald.

Minder aardig waren de problemen die we deze zo-
mer met internet hadden. Net als andere organisaties 
kreeg ook onze stichting te maken met de werkwij-
ze van hackers. Velen van u hebben een valse mail 
gekregen. Hopelijk heeft niemand van onze Vrienden 
er moeilijkheden van ondervonden! Gelukkig zitten 
er in het bestuur mensen die van wanten weten en 
werd er meteen actie ondernomen. Dank daarom aan 
Karin Vingerhoets en Aernout Borms! Op hun initia-
tief is er een ander Gmail-adres ingesteld: 
StichtingGKJ@gmail.com

Gelukkig zijn er ook meer positieve zaken te melden. 
Zo willen wij bij dezen onze SGKJ-Vriend en winnaar 
van de H.v.Alphenprijs Anne de Vries geluk wensen 
met zijn nieuwe publicaties, Meisje kun je wel jokken? 
Achtergrond en betekenis van de Nederlandse kinder-
rijmen, en de bloemlezing Mijn moeder heeft de pee 
aan mij. 

De verzamelaars onder ons die mooie oude prenten 
en/of afbeeldingen van boekbanden van oude kin-
derboeken graag aan anderen willen tonen, krijgen 

op onze website daar alle ruimte voor. Neem daartoe 
contact op met onze webbeheerder Aernout Borms.

Deze zomer is een Vriend van onze stichting van het 
eerste uur, John Landwehr, overleden. Frits Booy 
schreef een In Memoriam, dat in de digitale Nieuws-
brief verscheen. 

Lange tijd was de datum van de volgende studiedag 
in Tilburg onzeker, maar nu is die gelukkig bekend: 
23 oktober a.s. Het belooft weer een interessante 
dag te worden waarbij het nieuwe handboek voor 
de kinder- en jeugdliteratuur, Een land van waan en 
wijs, centraal staat met daarnaast aandacht voor de 
beroemde Alice, die dit jaar haar 150ste verjaardag 
zal vieren. Wie doet het haar na? U bent van harte 
welkom; op de bijgevoegde uitnodiging vindt u alle 
bijzonderheden. Graag ontvangen wij uw aanmelding 
en betaling. Kent u iemand die ook geïnteresseerd  is 
in de onderwerpen op onze studiedagen: introducees 
zijn van harte welkom! En wie weet ..

Voor de volgende studiedag in het voorjaar van 2016 
zijn de eerste stappen al gezet!

Het bestuur wenst u voor het komende seizoen veel 
plezier en inspiratie toe bij het werken met oude 
kinderboeken.

Met een hartelijke groet namens het bestuur, 

Jant van der Weg, voorzitter

r
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SGKJ Nieuwsbericht

Op 20 mei 2015 verscheen het vierde nummer van 
ons digitale Nieuwsbericht, naar aanleiding van het 
overlijden van John Landwehr. Frits Booy schreef 
een In Memoriam. De inhoud bestond verder uit 
informatie over enkele kinderboekencollecties in 
het buitenland: The Parker Collection of Children’s 
books and games in Birmingham en de Osborne 
Collection of early children’s books in Toronto. 
Hebt u deze digitale Nieuwsbrief niet ontvangen? 
Neem dan contact op met Margreet van Wijk en 
geef uw emailadres door.

Studiedag in Deventer 

Op 18 april, een zonnige voorjaarsdag, kwamen 
ongeveer vijftig SGKJ-Vrienden naar Deventer, waar 
in de Openbare Bibliotheek - in stijl voorzien van een 
(Deventer) koek-en-boek hoek -  de Stichting ’t Oude 
Kinderboek (StOK) haar nieuwe plek heeft gevonden. 
De verhuizing uit Zutphen ging gepaard met enige 
weemoed, maar de vrijwilligers van StOK zijn, zoals 
we konden constateren, met nieuw elan begonnen in de 
mooie ruimte die de Openbare Bibliotheek ter beschik-
king stelt. De aansluiting bij het Gelderse bibliotheeknet-
werk was al in gang gezet, en dat is zeer gunstig voor de 
bekendheid van de collectie oude kinderboeken. In het 
CBK zijn de titels te vinden, en via het Gelderse netwerk 
kunnen mensen boeken van StOK aanvragen en lenen.
Hieronder volgt een weergave van de presentaties en 
lezingen die in de Annie M.G. Schmidtzaal werden 
gegeven. Tot slot werden de aanwezigen uitgenodigd 
voor een rondleiding langs de ruimten van StOK in de 
Openbare Bibliotheek. 

Medewerkers van de Stichting ’t 
Oude Kinderboek over hun collectie

Geschiedenis StOK 
Annelies Mulder, sinds kort vrijwilliger bij StOK, 
beet het spits af met een korte geschiedenis van 
StOK. Die geschiedenis begint in Winsum in Gro-
ningen op 11 november 1985, met de oprichting van 
de Stichting Kinderboek Cultuurbezit door Toos Zuur-
veen. Pien Pon is een van de enthousiaste bestuurs-
leden en zij ziet een filiaal van SKC in haar eigen 
omgeving Zutphen wel zitten. Met een collectie van 
5000 dubbele boeken vanuit Winsum en zestien 
vrijwilligers volgt op 9 oktober 1998 de officiële 
opening van het pand in de Laarstraat in Zutphen. 
Het aantal boeken uit schenkingen groeit gestaag. 
Verschil van inzicht en de afstand Winsum-Zut-
phen leidt er toe dat vanaf januari 2005 de vestiging 
in Zutphen zelfstandig verder gaat als ‘Stichting 
’t Oude Kinderboek’. Sinds 2006 heeft StOK haar 
eigen website www.stichtingtoudekinderboek.nl

Het StOK-bestand is opgenomen in de collectie van 
de Gelderse Openbare Bibliotheken (nu in de Over-
ijsselse catalogus, straks in de landelijke catalogus) 
en in het Centraal Bestand Kinderboeken onder 
auspiciën van de KB. Daarmee is StOK landelijk 
bekend en vinden bezoekers vanuit het hele land 
de weg. Vanaf 2007 wordt naar een alternatief voor 
de Laarstraat gezocht. Het pand werd te klein en de 
financiële basis onzeker. Via regelmatig overleg met 
de gemeente en de samenwerking met de Graaf-
schap Bibliotheken kunnen we een plek krijgen in 
het te vormen Broederenkloosterproject in Zutphen. 
De langdurige besluitvorming, de bijkomende rand-
voorwaarden en de onduidelijkheid over de over-
bruggingsfase waren aanleiding voor het bestuur 
van StOK om verder te kijken.

Verhuizing 
Halverwege 2013 valt een historisch besluit: na 15 
jaar wordt StOK als zelfstandige eenheid gehuisvest 
binnen de Openbare Bibliotheek Deventer. Per 
1 november 2013 sluit StOK haar vestiging in de 
Laarstraat. De vrijwilligers van StOK hebben tussen 
november 2013 en mei 2014 eigenhandig een zolder 
binnen Bibliotheek Deventer verbouwd en alle boe-
ken verhuisd. Op 17 mei 2014 worden het vernieuw-
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de depot en de aparte presentatieruimte ‘Lijsje 
Lorresnor’ feestelijk geopend. De mensen van StOK 
voelen zich thuis binnen de Bibliotheek Deventer 
en leveren met haar collectie een culturele bijdrage 
aan Boekenstad Deventer. Er wordt gestreefd naar 
verdere integratie van publieksactiviteiten in samen-
werking met Bibliotheek Deventer.

Organisatie van StOK 
StOK is een zelfstandige stichting met vijf bestuurs-
leden en dertig vrijwillige medewerkers, die haar 
collectie en menskracht beschikbaar stelt aan de 
bibliotheek, die ons om niet huisvesting en gebruik 
van alle faciliteiten biedt. Er is een bestuur, een 
Comité van aanbeveling (Jos Debey, Wim Hazeu, 
Nannie Kuiper, Martine Letterie, Jan Terlouw en 
Janneke van der Veer),  er zijn twee coördinatoren 
en vrijwilligers met diverse functies zoals contact-
medewerksters, redactie StOKpaardje, verkoop, 
boekbinder, vitrines, pr-groep, catalogus en collectie 
medewerker, etc. 

Activiteiten van StOK 
StOK noemt zich ook wel ‘Kinderboekenleenmu-
seum’. In de presentatieruimte ‘Lijsje Lorresnor’ 
staat een beperkte wisselende voorgrondcollectie, 
die direct geleend kan worden via het gebruikelijk 
OB-systeem. Daarnaast staan hier ook overtollige 
dubbele boeken ter verkoop. Regelmatig richten we 
vitrines in met actuele thema’s. De echte boeken-
liefhebber kan onder begeleiding zijn hart ophalen 
in ons depot op zolder. Al met al hebben we ruim 
20.000 boeken ter inzage en grotendeels te leen, 
een mekka van nostalgie rondom het oude kinder-
boek. Het is mogelijk om bij ons presentaties over 
StOK en/of bepaalde kinderboeken(schrijvers) of 
illustratoren bij te wonen. Ook ontvangen we graag 
groepen voor een rondleiding.

Naamsbekendheid  
StOK is erg blij met de huisvesting in de biblio-
theek. Het oude gebouw heeft echter voor ons een 
groot nadeel. De presentatieruimte en het depot 
liggen wat verstopt binnen het gebouw, waardoor 
de doorsnee toerist ons niet weet te vinden. Wij 
verbeteren dit door middel van  affiches en een uit-
hangbord aan de gevel, persberichten, artikelen in 
bladen, opname in de VVV boekenrouteflyer etc. 

Ontstaan en uitbreiding collectie 

Als tweede spreker van StOK geeft Paula Bömer een 
overzicht van de groei van de collectie.

Groei collectie 
In 1998 begon men met 5000 titels als filiaal van 
SKC Winsum, in 2005 (als StOK) waren er inmid-
dels 10.000 titels, en op dit moment heeft StOK 
20.500 boeken. De schenkingen variëren van een 
enkel boek tot meerdere dozen met boeken, soms 
uit nalatenschappen. Ze worden persoonlijk ge-
bracht, per post of koeriersdienst bezorgd en een 
enkele keer opgehaald. Bijzondere schenkingen 
zijn bijvoorbeeld de collecties A..D. Hildebrand 
(deels met aantekeningen) en Johannes Hazeu Czn. 
(1754-1835), beide  geschonken door  Wim Hazeu 
en Thera Coppens. Ook beheert StOK de originele 
versie van ‘Ons boekenplankje’; de Boekbesprekin-
gen van het Studiecentrum voor jeugdbibliotheken; 
en de volledige werken van Marten Toonder. 

Het Collectiebeleid 
In principe wordt alles opgenomen tot 1990, met 
uitzondering van afgeschreven bibliotheekboeken, 
ballonstrips en tijdschriften. Bij nieuwe aanwinsten 
wordt gekeken of er al een goed exemplaar aanwe-
zig is. Dubbele boeken gaan in de verkoop. Er is 
een naslag-archief met boeken over jeugdliteratuur, 
auteurs en illustratoren ter inzage. Paula geeft voor-
beelden van zaken die in boeken worden gevonden, 
zoals prijsoorkonden over goed gedrag, haarlokjes 
van een baby, papiertjes met zelfgemaakte gedicht-
jes en verhaaltjes, boekenleggers en liefdesbriefjes. 
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Vier Juwelen uit de collectie

De derde spreker van StOK is Candida van der 
Horst, van beroep bibliothecaris. Zij vertelt eerst 
iets over haar carrière in de bibliotheekwereld, die 
in 1973 begon als hoofd van de jeugdbibliotheek in 
Lelystad. De grote veranderingen in het bibliotheek-
vak sinds die tijd komen aan de orde, en in vogel-
vlucht de opvattingen over wat men in de loop van 
de eeuwen beschouwde als goede kinderboeken. Ze 
licht vier schatten uit de collectie toe. 

1. Het eerste juweeltje bestaat uit 27 banden met 
boekbesprekingen uit de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw, geschonken door  Bibliotheek De-
venter. Deze recensies van kinder- en jeugdboeken 
werden door jeugdbibliothecarissen samengesteld 
en uitgegeven door het Studiecentrum voor Jeugd-
bibliotheken. Niet iets om uit te lenen, maar een 
geweldige bron van informatie, die ons een kijkje 
geeft in de jongste geschiedenis van het kinderboek. 
In tegenstelling tot de selectie bij de bibliotheken 
in die periode, staat de kwaliteit van de inhoud voor 
het opnemen van boeken in de collectie bij StOK 
nooit ter discussie. Een paar voorbeelden uit de 
bovengenoemde boekbesprekingen: 

Mieke wordt Miek (1963): ‘Ouderwets, oppervlakkig 
en sentimenteel, zwart-wit tekening van personen’. 
Advies: niet aanschaffen. Oki en Doki bij de nikkers 
(1957): ‘Fantasieloos niemendalletje met flauwe 
grapjes: niet waard aangeschaft te worden’. Over het 
woord nikkers viel toen nog niemand. Getuige ook 
Het groote Negerboek. Dit zou nu niet meer kunnen 
als je denkt aan de recente zwarte pieten-discussie. 
In de jaren zeventig was een van de kritiekpunten 
van MVM en Dolle Mina dat negers nog steeds wer-
den afgebeeld met rieten rokjes aan.

2. Voor het tweede juweeltje gaan we terug in de 
tijd. Wij zijn in het gelukkige bezit van de Vertellin-
gen van Moeder de Gans; nieuwe verbeterde uitgave; 
met platen uit 1839. Met in het Voorberigt van 
de uitgever: ‘om de waarde te verhoogen zoo veel 
mogelijk naar den tegenwoordigen stijl verbeterd 
en van de daarin zijnde taal- en spelfouten gezui-
verd en met toevoeging van een stel geheel nieuw 
gegraveerde plaatjes, daar de vorige noch behagelijk, 
noch belangwekkend meer waren’. De gravures zijn 

prachtig ingekleurd. Het boekje is dringend aan res-
tauratie toe. Gelukkig hebben we drie boekbinders 
in onze gelederen.

3. Het derde juweeltje is de Proeve van kleine gedich-
ten voor kinderen van Van Alphen. StOK heeft de 16e 
druk uit 1929. Dat exemplaar kan geleend worden. 
Maar er is ook een ouder exemplaar dat alleen ter 
inzage is.

4. Het laatste juweeltje is een recente aanwinst uit 
de schenking van Wim Hazeu: Leerzame gesprekjens, 
of De vlijt der kinderen opgewekt door J. Hazeu, C. 
Zoon; Met Plaatjens; 6e druk, Amsterdam 1800. 
In het verhaal De verjaaring krijg je een indruk van 
de strekking ervan: ‘Wagt gij voor vleierij, want 
men moet nooit iemand om giften of gaaven, iets 
toewenschen. Ik geef u dan deze boekjens, op dat 
gij daaruit nog meer en meer uwe pligten zoudt 
leeren kennen, die gij, met betrekking tot God uwen 
Schepper, uwe ouders en naasten, schuldig zijt.’

Oudere boeken worden bij StOK niet uitgeleend, 
maar alleen ter inzage gegeven.
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ABC, daar begint het mee. 

Bij de lezing van Gees Bartels over haar speurtocht naar 
Overijsselse jeugdliteratuur werden de omslagen van de 
boeken via een PowerPoint-programma getoond. We 
kunnen niet al die titels hier weergeven, enkele voorbeel-
den moeten volstaan tot het moment dat het  speurwerk 
van Gees resulteert in een boek. Ze is bezig met het 
werven van extra gelden voor deze uitgave. Een van de 
voordelen van regionaal onderzoek is de herontdekking 
van bijna vergeten auteurs en illustratoren. Gees is al 
veel langer bezig met Overijsselse literatuur: in 2009 
verscheen de prachtige bundel ‘Geen dag zonder gedicht: 
365 gedichten uit Overijssel’, samengesteld door Gees 
Bartels en voorzien van schitterende foto’s van land-
schappen. 

Mijn speurtocht naar jeugdliteratuur van Overijssel 
begon omdat er in de handboeken over jeugdlitera-
tuur zo weinig titels uit Overijssel worden genoemd. 
Inmiddels zijn er onverwacht veel schrijvers, illus-
tratoren en uitgevers uit de anonimiteit opgedoken. 
Daaruit een keuze maken viel niet mee, maar aan 
de hand van enkele titels per thema zal ik een eerste 
indruk geven.

Ter introductie twee uitersten: Willem Wilmink, 
welbekend in heel Nederland, die als lid van het 
Schrijverscollectief de Nederlandse kinderpoë-
zie nieuw leven in blies – en een afbeelding van 
Staphorster kinderen in klederdracht uit Een twee 
drie Verlos! Hollandsche kinderen in hun spelen, met 
tekeningen van Jan Rinke. 

Het landschap 
Vooral in de boeken van vóór de Tweede Wereldoor-

log, geschreven in de tijd dat men ging reizen met 
trein, fiets en auto, vakantie kreeg en ging logeren 
of kamperen, komen de afwisselende landschap-
pen van Overijssel naar voren. Jan Ligthart en A.F. 
Cremer schreven de vierdelige serie Op de fiets 
door Nederland; een aardrijkskundig leesboek voor de 
lagere school (1901). De schoonouders van  Johanna 
Hendrika Brinkgreve-Entrop (1881-1949) waren 
afkomstig uit Deventer: zij schreef Vier vrolijke 
treksters (1936) en Met Jet en Ine in een woonwagen. 
Annie Bergsma was de vrouw van de burgemeester 
van Enschede: van haar hand is Vijf meisjes in een 
boot (1925). Klaas van der Geest is de auteur van 
Giethoornse vrijbuiters (1950). 

Variëteit aan schrijvers 
Barend ter Haar Bzn. was predikant van 1857 tot 
1859 te Delden. Die korte periode inspireerde hem 
tot het schrijven van een sociaal bewogen jeugdro-
man: Gerrit en Hanna (1879). S. Abramsz beschreef 
50 jaar na dato de geschiedenis van de Durger-
dammer vissers die bij Vollenhove werden gered: 
Veertien dagen op een ijsschots (1898). In 1952 mo-
derniseerde Max van Amstel het verhaal en in 1986 
bewerkte Mieke Dorrestein het opnieuw. Mevrouw 
Van Osselen-van Delden groeide op in een warm, 
kunstzinnig gezin, haar vader was burgemeester 
van Diepenheim en van Stad en Ambt Hardenberg. 
Daar eindigt ‘t Jodinnetje van Elspeet (1895). Margot 
Vos was een bekende dichteres in de kringen van 
de SDAP en AJC, ze schreef in Hengelo Meiregen 
(1925) en Rozemarijn (1949). Leonie Kooiker (1927) 
is geboren en getogen in Markelo. Daar zwerft ze 
graag door de bossen en leeft in een fantasiewereld. 
Dat komt sterk terug in De dochter van die schilder op 
de berg (1973). 

Historische verhalen vanuit regionaal perspectief 
Peter Duijs kwam in 1848 als godsdienstonder-
wijzer naar Kampen. Hij was een zeer produc-
tief schrijver, met boeken als De Denekamp: een 
Twentsch tafereel uit den tijd van het veemgerecht 
(1901). Dat verhaal werd na de oorlog door Pieter 
Hendrik Schröder (1900- 1983) bewerkt tot een 
spannend jongensboek: Hugo van de Denekamp 
(1949). Cees Wilkeshuis kwam als onderwijzer in 
1932 naar Deventer. Daar speelt o.a. De spion van 
Deventer (1972), een verhaal uit 1672. Johan Buur-
sink beschreef in Stadverbranden (1962) de grote 
brand van Enschede in 1862.
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Tweede Wereldoorlog 
Vijf jaar nadat  Jan Terlouw met Oorlogswinter 
(1972) jongeren een andere kijk gaf op heldendom, 
zorgde Evert Hartman met Oorlog zonder vrienden 
(1979) opnieuw voor een doorbraak in het genre 
oorlogsboeken. In dit boek gaat het vooral om het 
bevechten van geestelijke en persoonlijke vrijheid. 
Schrijfsters die terugkeken op hun onderduiktijd, 
zijn: Johanna Reiss in De schuilplaats (1974) in 
Usselo bij Enschede. Kitty Coster schreef Rebecca 
(1983) over een ondergedoken meisje in Hengelo. 
Bert Kok’s boek Aan het goede adres (1985) speelt in 
Nijverdal, De sleutel is gebroken van Ida Vos (1996) 
in Losser en Enschede. Charles Povel liet in het 
prentenboekje Van een grote stad ... naar een klein 
dorp (1946) zien hoe een évacuéetje heel liefdevol 
wordt opgevangen op een boerderij in Heeten.

Schrijfsters uit de 1e helft van de twintigste eeuw 
Gerardina Wilhelmina Elberts vertaalde ruim vijftig 
jeugdboeken die tot de klassieke jeugdliteratuur zijn 
gaan behoren, van Ethel Sybil Turner (Moedertje 
Meg), tot Hugh Lofting, (Doctor Dolittle) en Karin 
Michaëli (Bibi). Fokkelina J. Valkhoff-Jonkhoff, die 
als schrijfster van meisjesboeken enige bekend-
heid genoot, schreef in Zwolle twee opvallende, 
idealistisch getinte meisjesromans: Het kwartet 
(1904) en Uitgevlogen (1910). Catharina Magdalena 
van Hille-Gaerthé was vooral geliefd vanwege haar 
romans over jonge meisjes uit de ‘betere standen’. 
Haar harmonieuze jeugd met toegewijde ouders is 
herkenbaar in boeken als Onder het Stroodak (1915) 
en Aan de zonzijde (1918). Marie Koopmans werd 
zeer geliefd als ‘de rooms-katholieke schrijfster uit 

Twente’. In Deugniet, durfniet en dappere daden: voor 
onze oudere knapen en meisjes (1926) beschrijft ze 
hoe een student dankzij bemiddeling van de pastoor 
de kweekschool in Utrecht kan bezoeken en daar 
met verkeerde vrienden, drank en losbandigheid te 
maken krijgt.

  Gees Bartels

Deventer Boekenstad

Na de lunch in het zonovergoten Deventer stond op 
het programma dat Charlotte Prinsen een half uur 
over de collectie van het Deventer Speelgoedmuseum 
zou spreken. De presentatie werd echter verzorgd 
door Anne van Geurs. Hij vertelde over de erfgoed-
collecties van Historisch Museum De Waag en het 
Speelgoedmuseum. Deventer is onder meer bekend 
als stad van de Firma de Lange, drukkers van pren-
ten. De collectie met 2200 kinderboeken van het 
Speelgoedmuseum, ontstaan door schenkingen, is 
bijzonder. Inzien van die boeken kan vier maal per 
jaar op studiemiddagen. Er staat heel wat te gebeu-
ren in Deventer: de nieuwe organisatie Deventer 
Verhaal gaat met een netwerk van partners samen-
werken. Op de website is te lezen: ‘Deventer deelt 
via het Deventer Verhaal zijn historische binnenstad, 
landgoederen, evenementen, collecties en monu-
menten, kunst en cultuur, podia en natuurlijk het 
zicht op de IJssel met een groot publiek. Dwars door 
collecties heen en op aansprekende locaties door 
heel Deventer.’ In De Waag wordt een schatkamer 
met topstukken van de gemeentelijke erfgoedcol-
lectie ingericht (naar verwachting eind 2015 gereed). 
De Waag dient ook als startpunt voor producties die 
buiten de Waag worden getoond. Het Speelgoedmu-
seum beheert de grootste openbare collectie speel-
goed (13.000 objecten)  van Nederland. Deventer 
Verhaal zal in 2015 voor de continuering en de 
vernieuwing van de activiteiten in het Speelgoedmu-
seum zorg dragen.

Meer (verontrustend) nieuws: ook Stadsarchief 
en Athenaeumbibliotheek Deventer ontkomt niet 
aan de vernieuwingen. De krant De Stentor meldt 
dat onderdelen ervan worden ondergebracht bij 
andere organisaties: met het Historisch Centrum 
Overijssel wordt gekeken naar het inpassen van het 
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Historisch archief; met de Openbare Bibliotheek 
wordt de voortzetting van de Athenaeumbibliotheek 
onderzocht; met Digiwerkt wordt gekeken naar 
inpassing van het Dynamisch archief. De samen-
werking met Hogeschool Saxion wordt per 1 januari 
2016 beëindigd. Volgens wethouder Cultuur Robin 
Hertogh Heys (D66) blijven Archief en Athenaeum-
bibliotheek in Deventer: ‘De Athenaeumbibliotheek 
bestaat al sinds 1560 en is de oudste bibliotheek van 
Nederland. De collectie is gewoon uniek. Wij zijn 
ons meer dan bewust van het bijzondere karakter 
van de Athenaeumbibliotheek. We willen het unieke 
karakter en de identiteit, de historie en het erfgoed 
voor de toekomst behouden.’ (Bron: De Stentor, 20 
maart 2015).

Presentaties Studenten Saskia de Bodt

Sijtje Aafjes 
Sijtje Antje Agatha Johanna Aafjes is geboren op 
22 augustus 1893 te Amsterdam. Ze werd opgeleid 
tot onderwijzeres, en werkte eerst in Amsterdam en 
later in Rotterdam. Ze bezocht twee jaar de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, waar 
ze een cursus anatomie volgde. Naast de illustraties 
voor diverse kinderboeken, maakte Sijtje Aafjes 
aquarellen, pen- en pasteltekeningen, kinderpla-
ten en muurtekeningen. Ze was werkzaam tussen 
1917 en 1940. Sijtje Aafjes is overleden op 16 april 
1972 te Rotterdam. Haar oeuvre qua illustraties is 
omvangrijk. In het Centraal Bestand Kinderboeken 
staan vierhonderdvijftig titels waaraan zij een bij-
drage heeft geleverd, inclusief de herdrukken. Sijtje 
Aafjes maakte tekstillustraties: zwartwit-tekeningen 
in boeken voor reeksen als Gezellige uurtjes, Ons Ge-
noegen en Voor ’t jonge volkje, voor kinderen van 6 tot 
16 jaar. Ze maakte ook tekeningen in versjesboeken 
voor jongere kinderen, bandillustraties,  illustraties 
in leesmethoden, voor ‘doe-boeken’, en platen en 
tekeningen in sprookjesboeken. In  haar illustraties 
zie je aandacht voor het moderne leven: auto’s, mo-
derne kleding en modern interieur. Het interieur 
was over het algemeen fris: op de tuin uitkijkende 
ramen met bloemetjesgordijnen, strakke meubels 
en luxe Liberty-stoffen met mooie dessins. De il-
lustraties hebben een zoete uitstraling door ronde 
kaders, strikjes in het haar, blosjes op wangen. 
Activiteiten op de illustraties vinden meestal plaats 

in huiselijke sfeer: thee drinken, spelen op het hob-
belpaard. Kinderen staan vaak en profil afgebeeld, er 
is sprake van een strakke lijnvoering en de illustra-
ties hebben vaak een feestelijk tintje. De illustraties 
van Sijtje Aafjes verschenen voornamelijk bij Van 
Goor te Gouda en Kluitman te Alkmaar. Van Goor 
maakte bezwaar toen Sijtje Aafjes in 1925 ook voor 
Kluitman tekeningen maakte voor prentenboeken 
van Anna Sutorius. Uiteindelijk staat Van Goor het 
wel toe, zolang ze maar genoeg voor hem blijft ma-
ken. Sijtje Aafjes heeft bij Kluitman zowel boeken 
met versjes geïllustreerd als leesmethodeboekjes. 
Sijtje Aafjes was vooral actief op illustratiegebied in 
de jaren ’20 van de twintigste eeuw. Ze was beïn-
vloed door Berhardina Midderigh-Bokhorst, die haar 
ook aanwijzingen gaf en haar stijl is verwant aan 
Rie Cramer. Net als Rie Cramer zouden Henriëtte 
Willebeek le Mair en Sijtje Aafjes beïnvloed zijn 
door de Fransman Louis Maurice Boutet de Monvel. 
Op haar beurt zou Sijtje Aafjes weer een inspira-
tiebron zijn geweest voor Nans van Leeuwen. Over 
het algemeen blijkt uit de krantenberichten uit haar 
tijd dat er positief over haar werk werd gedacht. Ze 
kreeg echter ook weleens negatief commentaar. Wat 
in de krantenberichten vooral naar voren kwam, is 
dat Sijtje Aafjes geliefd was bij het publiek. Ze wilde 
zichzelf blijven verbeteren en waarschijnlijk is dat 
ook gelukt. Haar uitgever en Berhardina Midderigh-
Bokhorst correspondeerden met Sijtje Aafjes over 
eventuele verbeteringen. Ze kan omschreven wor-
den als een autodidact met ambities, ze was uiter-
mate productief, maakte reclame voor het moderne 
leven en had een herkenbare, uniforme stijl. Haar 
illustraties hebben over het algemeen een huiselij-
ke, zoete en feestelijke sfeer en werden in haar tijd 
meestal positief gewaardeerd.

Liselotte Campman

Marietje Witteveen

Rond 1942 verscheen het boekje De Gouden Haan, 
geschreven en geïllustreerd door Marietje Witteveen 
(1917-1999). Het boekje verscheen in oorlogstijd, 
desondanks is het een lust voor het oog: illustraties 
met heldere kleuren en een, voor die tijd, vernieu-
wende, moderne vormentaal en een bladspiegel 
waar tekst en beeld samen een dynamisch geheel 



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
 september 2015 no.84

8

vormden. De invloed van de Russische avant-gardis-
tische prentenboeken van de jaren ’20 en ’30 van de 
twintigste eeuw is duidelijk. Meer boeken van deze 
illustratrice en schrijfster verschenen in de oorlog, 
en elk prentenboek werd met veel zorg gemaakt. 
Naast De Gouden Haan zijn vooral haar boeken Ik 
zie, ik zie (±1942), Simone en het zuurtje (±1943), 
Rose Marijke gaat op reis (±1945) en De tuintjes 
(±1950) noemenswaardig; niet alleen haar tekenstijl 
blinkt in deze prentenboeken uit, maar ook haar 
opvallende verhaallijnen, waarin kinderen mogen 
en kunnen ravotten en dromen, kattekwaad kun-
nen uithalen en de gruwelijkheden van de wereld 
onder ogen kunnen zien. De werken van Marietje 
Witteveen kunnen we daarom wel deel van het 
Nederlands erfgoed noemen. Haar modernistische 
tekenstijl was zo vernieuwend, dat slechts enkele 
andere tijdgenoten, zoals Jan Goeting, Piet Worm 
en El Pintor, het op deze manier aandurfden. Toch 
was er tot voor kort maar weinig over deze bijzon-
dere illustratrice bekend. Mijn onderzoek naar haar 
werken en leven in het kader van de werkgroep van 
Saskia de Bodt voor de Universiteit van Amsterdam 
en het boek en de tentoonstelling De Verbeelders 
bracht daar verandering in. Marietje Witteveen 
studeerde aan de kunstacademie van Den Haag en 
volgde vervolgens een opleiding tot tekenlerares in 
Amsterdam. Ondanks dat zij zich voor dit beroep 
liet onderwijzen, profileerde zij zich tijdens haar 
studie vooral als illustratrice. Dat haar tekenstijl be-
wonderd werd, werd me duidelijk bij het lezen van 
een aantal brieven van een uitgeverij, die wanhopig 
op zoek was naar de illustratrice van het boek De 
Gouden Haan en Ik zie, ik zie. De schrijver van de 
brieven was onder de indruk en wilde haar graag 
werk aanbieden. Zijn zoektocht leek op die van mij, 

want ook hij stuitte op een andere Marietje Wit-
teveen, die tijdens dezelfde periode óók werkzaam 
was als kunstenares. Ik vond een aantal andere 
boeken, ook geïllustreerd door Marietje Witteveen. 
Het lijken een beetje willekeurige klussen te zijn 
geweest - een boek over de Groningse taal, over 
Nederlands-Indië en een volwassen leesboek. Deze 
illustraties waren tekstillustraties en ze waren, op 
de boekomslagen na, zwart-wit. Zij ondertekende 
deze illustraties met het initiaal van haar eerste 
man, Wim Jaarsveld. Waarom zij dit initiaal ge-
bruikte, maar van de uitgever wel haar naam op het 
titelblad mocht zetten, is nog een raadsel. Via een 
overlijdensbericht, Marktplaats en ziekenhuizen, 
kwam ik erachter dat ze na het korte huwelijk met 
Wim Jaarsveld hertrouwde met de jurist François 
ter Spill. Mijn zoektocht leidde me uiteindelijk naar 
de twee zonen van Marietje Witteveen. Zij wisten 
me te vertellen dat Witteveen stopte met illustreren 
na de oorlog omdat ze een hekel had gekregen aan 
olieverf. Ze concentreerde zich daarna voornamelijk 
op driedimensionale kunstwerken, zoals wandkle-
den en triplex installaties. Bij hen vond ik ook een 
aantal prentenboeken die vooralsnog niet bekend 
waren. Na 1950 had Witteveen blijkbaar nog een 
viertal prentenboeken willen publiceren: Hup, De 
vogelnesten, De ballade van het mannetje van de maan 
en Het museum. Deze boeken waren bijna klaar voor 
de pers - de boeken lijken bijna compleet, op een 
enkele opmerking in de kantlijnen na. Originelen 
van deze niet-gepubliceerde boeken zaten er ook bij. 
Eén van de werken schreef ze met haar man, Fran-
çois ter Spill. De onbekende werken waren net zo 
sprankelend, kleurrijk en interessant als de rest van 
Witteveens werk, en het is onduidelijk waarom de 
boeken niet zijn gepubliceerd. Dit markeerde helaas 
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wel het einde van Witteveens carrière als illustra-
trice. Deze unieke, ongepubliceerde werken zijn in 
het bezit van één van de zonen, maar waren van 9 
april tot 17 mei 2015 opgenomen in de tentoonstel-
ling van Nederlandse illustratoren  in het Museum 
Meermanno.

Jozefien de Leest

Babs van Wely 

In deze presentatie wil ik graag het belang, maar 
ook de potentiële valkuilen benadrukken in het 
contact met erfgenamen van een illustrator (meestal 
familieleden) tijdens het onderzoek. Erfgenamen, 
maar ook illustratoren die zelf nog leven, werken 
vaak enthousiast mee aan onderzoek. Dat is ook 
volop terug te lezen in en te zien aan de illustrato-
renportretten in De Verbeelders. Het is dit element 
wat het onderzoek ten eerste voor de onderzoeker 
heel leuk maakt (het gaat meer ‘leven’), en ten 
tweede waardevolle en onverwachte informatie 
kan opleveren. Maar er zitten ook risico’s vast aan 
het contact met personen die dichtbij de illustrator 
staan of stonden. Het is geen constante, vaststaande 
informatiebron. Bovendien is er niet van tevoren 
duidelijk hoeveel informatie er uit zal komen en 
of je wel alles te horen krijgt. Kortom: in hoeverre 
speelt toeval een rol in waar je op stuit?

Bramine Eelcoline Marie (Babs) van Wely wordt 
geboren op 22 oktober 1924 in Nederlands-Indië. 
Babs van Wely zegt over deze periode: “Als kind van 
5 tekende ik al de hele dag. Schilderen heb ik mezelf 
op de lagere school geleerd.” Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog woont Babs van Wely afwisselend in 
Nederland en in Nederlands-Indië. Ze heeft haar 
opleiding aan de HBS nog niet afgerond als ze vanaf 
15 april 1943 samen met haar vader, moeder, zusje 
en broertje geïnterneerd wordt in verschillende Jap-
penkampen op West-Java. Hier heeft Babs van Wely 
enkele tekeningen van gemaakt die in het archief 
van het Letterkundig Museum liggen. Na de oorlog 
vertrekt ze al snel met het gezin naar Nederland om 
vanaf 1946 lessen te volgen aan de Koninklijke Aca-
demie in Den Haag op de vrije teken- en schilderaf-
deling. Het is een belangrijke tijd voor de academie: 
er heerst een sterk progressief klimaat door docen-

ten als Willem Rozendaal en Paul Citroen. Vooral  
grafisch ontwerper Willem Rozendaal heeft haar 
beïnvloed, wat in besprekingen van haar werk regel-
matig naar voren komt. In de zomer van 1951 rondt 
ze haar opleiding aan de academie af, nadat ze ook 
anderhalf jaar in Engeland heeft gewoond.  
Willem Rozendaal was erg belangrijk voor de 
ontwikkeling van Babs van Wely’s stijl. Dat is met 
name zichtbaar in haar vroege werk. Rozendaal 
leerde zijn studenten onder meer op een grafi-
sche manier te werk gaan. Dat wil zeggen: weinig 
tierelantijntjes, scherpe lijnen en een focus op de 
essentie van een verhaal. Rozendaal drong er bij 
zijn leerlingen op aan dat ze het karakteristieke uit 
een verhaal moesten destilleren en dat vervolgens 
in beeld brengen. Er was daarbij weinig aandacht 
voor het esthetische aspect. Een tekening moest 
oprecht zijn en niet streven naar iets ‘hogers’ of iets 
‘literairs’. Na haar afstuderen wordt ze aangenomen 
bij het reclamebureau Studio Flem onder leiding 
van Wladimir Flem. Ook hier lag de nadruk op de 
essentie: “Van Wely leerde bij Studio Flem exact 
denken en tekenen, rechtstreeks op de praktijk 
gericht, haar stelregel is: wat je tekent moet bruik-
baar zijn.” (De Nieuwe Linie, 1964) Een neef van 
Babs van Wely heeft me - onder andere door middel 
van anekdotes - geholpen een beter beeld te schep-
pen van hoe Babs van Wely als persoon zou zijn 
geweest. Want zo kende hij haar immers: als een 
mens, als familielid. De illustrator-kant kende hij 
minder goed. Hij was destijds zelf nog een kind en 
ze was bovendien zijn tante, niet zijn moeder. Voor 
mijn kunsthistorische onderzoek kwam het dus 
toch meer op mijn eigen analyses van het beeld-
materiaal aan, maar voor het biografische gedeelte 
heeft hij mij heel veel verder vooruit gebracht. Hoe 
ga je om met een erfgenaam of een andere naaste 
als informatiebron? Ik heb een aantal punten op een 
rijtje gezet: er kan onvoorziene informatie opduiken 
of er wordt informatie (on)bewust achtergehouden. 
Het kan persoonlijk (foto)materiaal opleveren. Je 
moet oppassen voor (overdreven) enthousiasme, en 
de informatie van erfgenamen behandelen als ieder 
ander naslagwerk… Alleen kan het zijn dat je som-
mige pagina’s niet te lezen krijgt!

Maryvon Stroosnier
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Fritzi Harmsen van Beek, de relatie  
tussen woord en beeld in haar  
tekeningen 

Mijn presentatie voor de SGKJ over de bibliografie 
van Fritzi (ten) Harmsen (van) der Beek (1927-
2009) richtte zich volledig op haar tekeningen en 
boekbandillustraties die zij publiceerde bij haar 
eigen poëzie en proza in uitgaven van anderen, 
waaronder van Gerrit Komrij en Remco Campert.
In boekvorm zijn bundels met haar tekeningen 
verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij tot 1968 en 
bij uitgeverij (Erven) Thomas Rap tot 1981. Het gaat 
hier om zes uitgaven, te weten Geachte Muizenpoot 
en achttien andere gedichten (1965), De verdoolde 
kus (1967), Wat knaagt? (1968), Fabeltjes vertellen 
(1968), Gewone Piet en andere Piet (1970) en Het 
kroost van Aagt Morsebel (1981). Naast deze in boek-
vorm verschenen illustraties, maakte Fritzi Harm-
sen van Beek tekeningen bij stripfeuilletons die 
verschenen in het Algemeen Handelsblad tussen 
1948 en 1950. Het gaat hierbij om de feuilletons 
De wereldreis van Sander de slak (afleveringen elke 
zaterdag, behalve feestdagen, tussen 23-10-1948 
en 2-4-1949, met één tekening per aflevering) en 
Het treintje van 15h30 (afleveringen elke zaterdag, 
behalve feestdagen tussen 9-4-1949 en 8-4-1950, 
met twee tekeningen per aflevering). Als dochter 
van het belangrijke kunstenaarsechtpaar Eelco 
Harmsen van Beek (1897-1953) en Freddie Lan-
geler (1899-1948), nam Fritzi Harmsen van Beek 
veel commerciële opdrachten van haar ouders over 
na hun overlijden. De belangrijkste hiervan zijn 
Flipje Tiel uitgegeven door Jamfabriek ‘De Betuwe’ 
en De avonturen van Pietje Pluk en Kootje Kwak die 
verschenen in De Schakel, het maandblad van de 
Provinciale Gelderse Elektriciteitsmaatschappij. De 
verschillen tussen haar ‘eigen’ werk en het werk dat 
zij maakte in navolging van haar ouders kan op een 
kunst-sociologische manier worden onderscheiden 
door de theorie van John Dixon Hunt, die stelt dat 
er vier relaties zijn tussen ‘woord’ en ‘beeld.’  Te 
weten een expliciete relatie tussen woord en beeld, 
een impliciete relatie tussen woord en beeld, een 
supplementaire relatie tussen woord en beeld en 
een samenwerkende relatie tussen woord en beeld.

Jasper Bendermacher

Excursie 

Op 10 juli heeft het Nationaal Onderwijsmuseum 
haar nieuwe gebouw in Dordrecht geopend. ”De 
Holland van 1859” heet het sfeervolle nieuwe 
onderkomen. Het gebouw in Dordrecht is kleiner 
dan dat in Rotterdam, maar de expositieruimte is 
veel groter, doordat de collectie elders is opgesla-
gen. Het museum is gevestigd aan de Burgemees-
ter de Raadtsingel  97, op 5 minuten loopafstand 
van station Dordrecht. Als dit nummer verschijnt, 
dan hebben veel vrienden van de SGKJ al kennis 
gemaakt met het nieuwe Onderwijsmuseum tijdens 
een excursie op 25 september.  
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Evenementen, congressen, symposia, 
lezingen

Op 12 en 13 mei 2015 werd door de Afdeling Scan-
dinavische talen en culturen van de Universiteit van 
Amsterdam een congres georganiseerd met de titel 
Mediated Childhoods in a Global World. Sprekers 
uit Zuid-Afrika, België en Zweden droegen hieraan 
bij. Saskia de Bodt hield een lezing over beelden 
van Nederland in Amerikaanse kinderboeken en 
Vanessa Joosen sprak over de wereldwijde versprei-
ding van de sprookjes van Grimm. Het programma 
bevatte onder meer lezingen over films en jeugd in 
Zuid-Afrika en Nederland; vertalingen van Zweedse 
en Nederlandse jeugdfilms; de betekenissen van 
sneeuw in de sprookjes van Andersen; Disneyfilms 
en -strips; underground-strips met een historische 
insteek en met familiestructuren; Nederlandse en 
Zweedse kinderboeken in Indiase dorpen; poppen 
en vrouwen; de Tweede Wereldoorlog in Manga-
strips.

Van 28 tot 30 mei 2015 werd in de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag een internationaal congres 
gehouden over “The Circulation of Dutch Litera-
ture”. In het programma ontbreken kinderboeken 
niet, want er werd een sessie volledig gewijd aan  
Minoes van Annie M.G. Schmidt en Deborah Cart-
mell van de Montfort University in Leicester sprak 
over bewerkingen van bekende werken voor kinde-
ren. Er zal een Engelstalige bundel verschijnen met 
een selectie van de bijdragen aan het CODL-project. 
Zie voor een verslag van het congres http://www.
codl.nl/category/news/. 

Op donderdag 20 augustus gaf Nico Boerma in het 
kader van de Summerschool bij de Universiteit van 
Amsterdam een lezing over Sint Nicolaas en Zwarte 
Piet op kinderprenten en in kinderboeken. Aan de 
hand van prenten en boeken, voornamelijk uit de 
collectie die hij geschonken heeft aan de Univer-
siteit van Amsterdam, liet Nico Boerma zien hoe 
oud beeldmateriaal (Willem van Oranje, een nar te 
paard, Karel V) een nieuwe bestemming kreeg als 
Sint Nicolaas en zijn knecht, hoe deze beide figu-
ren een vaste vorm kregen en wat er gebeurde als 
buitenlandse begeleiders van Sint Nicolaas zoals 
Knecht Rupprecht, de Pelzmärtel of Père Fouettard, 
doordrongen in Nederland. 

Op 17 september gaf dr. Joyce Goggin (werkzaam 
bij de Universiteit van Amsterdam) in de  Amster-
damse Academische Club een lezing met de titel 
‘Curiouser and Curiouser’, over Alice’s Adventures in 
Wonderland van Lewis Carroll. Over de blijvende po-
pulariteit van het zogezegd voor kinderen bedoelde 
verhaal, dat nog steeds inspiratie biedt voor films, 
speelgoed, kleding en videospelen.

 

In Memoriam

In juli is Felicia van Deth door een verkeersongeval 
overleden. Felicia en haar man Guido (1913-1969) 
brachten poppenspel op hoog internationaal niveau. 
Na zijn overlijden zette Felicia dat voort. Ze verza-
melden speelpoppen, merklappen en kinderboeken, 
de laatste “achter Coen van Veen aan” zoals Feli-
cia het zelf uitdrukte. In 2005 besloot ze dat haar 
collectie kinderboeken na haar overlijden naar de 
Koninklijke Bibliotheek zou gaan. In 2007 ver-
scheen in samenwerking met de KB een boekje over 
haar collectie: Oude kinderboeken uit de collectie van 
Felicia van Deth. De prachtige schenking van circa 
600 kinderboeken is enkele maanden geleden aan 
de KB overgedragen en deze zal binnenkort worden 
verwerkt. 
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Centraal Bestand Kinderboeken

Een welkome verbetering in het CBK: bij titels die 
bij de KB aanwezig zijn, is een directe verwijzing 
opgenomen naar de KB-catalogus. Reuze handig, 
want dan kan men (net als in Picarta) een boek met-
een ter inzage aanvragen!

Mengelwerk

Dit jaar is Nijntje van Dick Bruna 60 jaar geworden. 
Een van de feestelijkheden betreft de Nijntje Art 
Parade, waarbij 60 bekende kunstenaars uit Neder-
land en Japan ieder een wit Nijntje-beeld van 1.80 
meter hoog bewerken vanuit hun eigen discipline. 
Joost Swarte decoreerde een Nijntje-beeld met de 
titel: ‘Als de blaadjes vallen’. Dat beeld staat in de 
Hortus Botanicus in Amsterdam. Andere beelden 
zijn te zien op A-locaties in Utrecht, Den Haag, 
Amsterdam en Japan. Alle beelden worden op 8 
oktober 2015 geveild ten bate van UNICEF. Zie ook 
de rubriek ‘Tentoonstellingen’.

Zoals in het vorige nummer van de Berichten al 
werd vermeld, werd afgelopen jaar een nieuwe 
uitgave van Alice in Wonderland met omslag en il-
lustraties van Floor Rieder gekozen tot winnaar van 
het Mooiste Boekomslag van 2014. Haar boek is nu 
ook door IBBY Nederland voor de categorie ‘illus-
tratoren’ op de Honourlist geplaatst, een overzicht 
van kinder- en jeugdboeken van zeer hoge kwaliteit, 
uitgegeven in de meer dan vijfenzeventig bij IBBY 
aangesloten landen. Carroll schreef zijn wereldbe-
roemd geworden boek 150 jaar geleden. Zie ook de 
rubriek ‘Tentoonstellingen’.

Ook 150 jaar geleden verscheen Max und Moritz van 
Wilhelm Busch. En net als Lewis Carroll is Busch 
door dat ene boek tot de dag van vandaag bekend 
en geliefd. Op 5 april zond Arte een documentaire 
uit met de titel Max und Moritz: Die unglaubliche 
Geschichte eines Kinderbuchs. In 1863 begon Busch 
met tekenen en schrijven van zijn ‘Bubengeschichte 
in sieben Streichen’, waarin hij zijn ongenoegen 
over de brave biedermeiertijd vorm gaf. De eerste 
oplage in 1865 bestond uit 4000 exemplaren, maar 
de verkoop liep slecht vanwege de protesten van op-

voeders. Maar toen Busch in 1908 stierf waren er 54 
drukken met meer dan 400.000 boeken verkocht 
en was het boek in vele talen vertaald. Er gebeurt 
dit jubileumjaar heel wat in Duitsland: een musical, 
lezingen en diverse  tentoonstellingen.

De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry is 
door Mark Osborne verfilmd. Daarvoor heeft hij ‘ta-
melijk gewaagde computeranimatie gecombineerd 
met klassieke stop-motion’. Het kostte hem vijf 
jaar  om het verhaal in een andere vorm te gieten, 
waarbij een meisje het boek ontdekt bij een buur-
man. Het is een ode aan de fantasie geworden en 
een hommage aan de magie van het lezen. Volgens 
Osborne is het boek in de eerste plaats voor volwas-
senen bedoeld, om ze te helpen herinneren aan hun 
kindertijd.  (bron: De Volkskrant 30 juli 2015)
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Jeroen Salman kan doorgaan met zijn onderzoek 
naar populaire prenten: NWO heeft zijn internati-
onaliseringsaanvraag gehonoreerd: The European 
Dimensions of Popular Print Culture (EDPOP). Dit 
project met een sterk boekhistorisch karakter zal 
drie jaar lopen en beoogt het creëren van een Euro-
pees netwerk op het terrein van populair drukwerk. 
Er zal onder meer gewerkt worden aan de taxo-
nomie van termen (genres, typen drukwerk), een 
thesaurus van uitgevers, auteurs en distributeurs 
en een overzicht van belangrijke gedigitaliseerde en 
niet-gedigitaliseerde collecties populair drukwerk in 
Europa. Daarnaast zijn er congressen, workshops 
en komt er een onderzoeks- en publiekswebsite. 
(bron: informatie van Jeroen Salman) 

De Koninklijke Bibliotheek heeft een handig filmpje 
online gezet met tips voor sneller en beter zoeken in 
Delpher. U kunt uw zoekvraag verfijnen met ‘wild 
cards’ en Booleaanse operatoren zoals AND en OR. 
Ook wordt uitgelegd hoe u het beste kunt zoeken 
op een exacte combinatie van woorden.  Bekijk het 
filmpje: “Zoeken met operatoren”  op  
http://www.delpher.nl/. 

Tentoonstellingen

Van 20-30 oktober 2015 is bij de Tilburgse universi-
teitsbibliotheek in vitrines op de 1e verdieping en op 
de begane grond een kleine selectie te zien van de 
in 2014 verworven Collectie Buijnsters-Smets. Het 
betreft een collectie Nederlandse kinderboeken uit 
de 18e, 19e en vroege 20e eeuw, die in ruim veertig 
jaar bijeengebracht zijn. Deze collectie vormde ook 
de grondslag voor publicaties als de Bibliografie van 
Nederlandse school- en kinderboeken 1700-1800 (1997) 
en Lust en Leering (2001). De titels worden nu inge-
voerd in de catalogus van de Bibliotheek van Tilburg 
University, en kunnen in oktober ter inzage zijn in 
de raadpleegruimte. De titels uit de collectie zijn in 
het CBK te vinden via zoeken op ’alle woorden’ Col-
lectie Buijnsters-Smets. Eind augustus waren 454 
titels te vinden. 

Tot en met 1 november is bij Museum Meermanno, 
ter gelegenheid van Alice in Wonderland 150 jaar, 
een selectie van verschillende versies van het klas-
sieke verhaal te zien: van hele vroege drukken tot de 

nieuwste uitgaven en van de wijdverspreide Disney-
variant tot bijzondere kunstenaarsboeken, waaron-
der die van Salvador Dalí. De collectie is van een lid 
van de SGKJ die al eerder delen uit eigen verzame-
ling heeft geëxposeerd.

Tot en met 15 november 2015 is in het Rijksmu-
seum (Philipsvleugel) een tentoonstelling over   
Dick Bruna, Kunstenaar te zien. Ter gelegenheid 
van de zestigste verjaardag van Nijntje worden 
120 objecten gepresenteerd waarmee het werk van 
Dick Bruna (1927) voor het eerst in een internati-
onale kunsthistorische context wordt belicht. Met 
prenten en tekeningen van Bruna’s voorbeelden 
Henri Matisse, Fernand Léger, Willem Sandberg, 
H.N. Werkman en Bart van der Leck, naast Bruna’s 
boekomslagen, affiches, collages en tekeningen. Er 
verschijnen twee boeken bij: een catalogus samen-
gesteld door Caro Verbeek en een prentenboek: Dick 
Bruna in het Rijksmuseum. 

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. Voor de hier opgenomen 
titels in de E-Book Library hebt u een lenerspas van de 
KB nodig. De meeste verschijnen trouwens ook nog in 
een papieren versie; het ISBN daarvan is bij de titel 
aangegeven.

Nederland 

Meisje, kun je wel jokken? Achtergrond en bete-
kenis van de Nederlandse kinderrijmen / Anne de 
Vries. - Amsterdam University Press, september 
2015.  – 178 p. : 21 cm. -| ISBN 978 90 8964 897 6 
; € 17,95.

  Rijmpjes en versjes horen bij onze kinderjaren. Volwas-
senen houden zich er alleen mee bezig als ze kleine kin-
deren hebben. De meeste rijmen zijn eeuwenoud, soms 
meer dan duizend jaar. Al die tijd werden ze mondeling 
overgeleverd. Wonderlijk genoeg bleven ze grotendeels 
intact, al werd er soms iets aangepast omdat een woord 
niet meer begrepen werd. Pas in de negentiende eeuw 
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werden ze door verzamelaars genoteerd.‘Schuitje varen, 
theetje drinken’ eindigde vroeger met de vraag: “Meisje, 
kun je wel jokken?” Toen betekende het nog: “Kun je 
al een beetje vrijen?” Er zijn meer rijmen die oorspron-
kelijk niet speciaal voor kinderen bedoeld waren: het 
waren volksrijmen en –liedjes en vaak was de inhoud 
bepaald niet kinderachtig.Kinderrijmen bevatten vaker 
woorden die we niet meer begrijpen. Voor onderzoekers 
is het een uitdaging om de betekenis te achterhalen. Dat 
kan tot verrassende resultaten leiden: de strekking lijkt 
nu eens degelijk onderbouwd, dan weer volledig uit de 
duim gezogen. In dit boek kijkt Anne de Vries kritisch 
naar dit eerdere onderzoek en presenteert zelf nieuwe 
inzichten over de herkomst en achtergrond van kinder-
rijmen. (bron: uitgever)

Mijn moeder heeft de pee aan mij; Nederlandse kin-
derrijmen uit Noord en Zuid / Anne de Vries. - Am-
sterdam University Press, september 2015. – 208 
blz. ; 21 cm. - ISBN 978 90 8964 973 7 ; € 19,95.

  Deze bundel heeft een ander karakter. Uit alle Neder-
landse en Vlaamse bronnen heeft Anne de Vries 450 
rijmen gekozen die lezers van nu kunnen aanspreken. 
De helft daarvan komt ook voor in Van Vlotens ‘Neder-
landsche baker- en kinderrijmen’ (derde druk, 1873), de 
andere helft komt uit andere bronnen. Het resultaat is 
een overzicht voor volwassenen die belangstelling hebben 
voor poëzie en cultuurgeschiedenis. (bron: uitgever)

Buitenland

E-BOOK LIBRARY 
#Märchen, Mythen und Moderne: 200 Jahre 
Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm / 
Claudia Brinker-von der Heyde; Holger Ehrhardt; 
Hans-Heino Ewers. – Peter Lang GmbH, 2015. – 2 
dl. - 1240 p. -  (MeLiS. Medien - Literaturen - Spra-
chen in Anglistik/Amerikanistik, Germanistik und 
Romanistik, V. 18) - Print ISBN: 9783631644546

  Bijdragen van een in 2012 gehouden internationaal 
congres bij de Universiteit van Kassel, ter gelegen-
heid van de 200 jaar geleden verschenen ‘Kinder- und 
Hausmärchen’ van de Gebroeders Grimm. De sprookjes 
worden benaderd vanuit de literatuur, kinder- en jeugd-
literatuur, psychologie en pedagogie, mediawetenschap 
en intercultureel receptie-onderzoek. Bevat ook bijdra-
gen over het verdere werk van de Gebroeders Grimm.

Never-Ending Stories: Adaptation, Canonisation and 
Ideology in Children’s Literature / red. Sylvie Geerts 
en Sara Van den Bossche. Gent: Academia Press, 
2014. - 254 p.

  Essays, gebaseerd op een symposium aan de Universi-
teit van Gent in 2011. De canonieke status van een tekst 
kan reden zijn voor een bewerking, tegelijkertijd kunnen 
bewerkingen er voor zorgen dat die status voortduurt. Er 
zijn drie ideologisch geladen aspecten die het proces van 
adaptatie bepalen: sociaal-politieke, sociaal-culturele en 
transmediale aspecten. In het politieke spectrum worden 
Tarzan-verhalen in Finland behandeld, een Iraanse 
tekst en een werkwijze die in de DDR gebruikelijk was. 
Vanuit de cultuur gezien wordt de roem van de Grimm-
sprookjes besproken, de fee in Assepoester, de Kleine 
Zeemeermin bij Disney en Hoffmann’s ‘Notenkraker en 
Muizenkoning’ in Duitsland en internationaal. In het 
derde deel gaat het over het bewerken van teksten voor 
andere media.

Voiceless vanguard: the infantilist aesthetic of the 
Russian avant-garde / Sara Pankenier Weld. - Evan-
ston, Illinois : Northwestern University Press, 2014. 
- xv, 303 p. : ill.; 24 cm. -  (Northwestern University 
Press studies in Russian literature and theory). -  
ISBN 978-0-8101-2984-9. 
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  Dit boek geeft een nieuwe benadering van de Russische 
avant-garde. De auteur stelt dat de belangrijkste schrij-
vers en illustratoren bewust een kinderlijke esthetiek 
gebruikten, gebaseerd op de kunst, de taal, perspectief en 
logica van kinderen, om daarmee artistieke vernieuwing 
te bereiken. Behandelde kunstenaars: Mikhail La-
rionov, Aleksei Kruchenykh, Viktor Shklovsky en Daniil 
Kharms. Een interdisciplinair en cultureel onderzoek 
dat licht werpt op een rijke periode in de Russische cul-
tuur. 

The Oxford companion to children’s literature / 
Daniel Hahn. – Second edition. - Oxford : Oxford 
University Press, 2015. - 663 p. ; 24 cm. - ISBN 978-
0-19-969514-0 (hardback)

  Tweede druk van een oorspronkelijk in 1983 versche-
nen naslagwerk, uitgebreid met 900 nieuwe lemma’s 
(nu 3500 in totaal) over genres, auteurs en illustratoren, 
uitgevers en drukkers, bekroningen en meer.  

Science in wonderland: the scientific fairy tales of 
Victorian Britain / Melanie Keene. - Oxford : Oxford 
University Press, 2015. - xiii, 227 p. : ill. ; 22 cm. - 
ISBN 978-0-19-966265-4 (hbk.)

  In Victoriaans Engeland schreven verschillende au-
teurs over de fascinatie voor nieuwe wetenschappelijke 
ontdekkingen, en enthousiasmeerden hun jonge lezers 
door inleidende uitleg te verwerken in verbeeldingsrijke 
sprookjes. Krachten konden feeën zijn, dinosauriërs 
draken en nauwkeurig kijken naar een druppel water 
leverde een soep vol monsters op. De manier waarop 
deze verhalen werden geschreven en gelezen wordt 
onderzocht, van de ‘Water-babies’ tot het minder 
bekende ‘Wonderland of Evolution’. Keene vraagt zich 
af waarom deze vorm werd gekozen als een geschikte 
manier om nieuwe wetenschappelijke en technische ken-
nis bij een jong publiek te introduceren.

The L.M. Montgomery reader / edited by Benjamin 
Lefebvre. - Toronto : University of Toronto Press, 
2013-2015. - 3 dl. ; 24 cm. - ISBN 978-1-4426-4491-
5.   Volume 1. A life in print – Volume 2. A critical 
heritage.  Volume 3: A legacy in review

  Deze driedelige uitgave bevat recent ontdekt primair 
materiaal over een van Canada’s langst populair 
gebleven schrijvers. De stukken -wereldwijd gepubliceerd- 
zijn ontleend aan archieven en digitale collecties en 

niet eerder in boekvorm verschenen. Onderwerpen zijn 
onder meer: Montgomery’s rol als publieke beroemdheid 
en auteur van het succesvolle ‘Anne of Green Gables’ 
(1908); de literaire waarde in relatie met de Canadese 
literaire canon; Montgomery en de kritiek; de privé-
persoon en de publieke persoonlijkheid. 

Wide Awake in Slumberland: Fantasy, Mass Cultu-
re, and Modernism in the Art of Winsor McCay / 
by Katherine Roeder. - Univ. Press of Mississippi, 
2014. – (Great Comics Artists Series). - 221 p. : ill.  - 
ISBN-13: 978-1617039607 ; $ 47, 51.

  Cartoonist Winsor McCay (1869-1934) was een 
pionier op het gebied van vroege stripverhalen. Dit boek 
is een eerste verkenning vanuit de kunsthistorie, waarin 
zijn werk wordt vergeleken met de heersende visuele cul-
tuur en de opkomst van het modernisme. In zijn strips 
‘Little Nemo in Slumberland’ en ‘Dream of the Rarebit 
Fiend’ is zichtbaar hoezeer McCay geïnteresseerd was 
in droombeelden. Roeder onderzoekt hoe de relatie is 
tussen fantasie en de vroeg-twintigste-eeuwse populaire 
cultuur van stedelijk Amerika. McCay haalde zijn in-
spiratie uit de New Yorkse omgeving met circusaffiches, 
massa-amusement en winkels met etalages. Hij blijkt 
zowel deelnemer als criticus te zijn van de opkomende 
cultuur van fantasie en consumentisme. 

The illustrators: the British art of illustration, 1800-
2014 / written and reseached by David Wootton ; 
edited by Fiona Nickerson and David Wootton. – 
London : Chris Beetles, [2014],. - 329 p. : ill. ; 21 cm 
+ bijlage. - ISBN 978-1-905738-66-3 (paperback) ; £ 25,- 

  Catalogus bij een expositie in Londen, met 560 kleur-
enillustraties en informatie over Engelse tekenaars en 
cartoonisten. Uitgave met mooie lay-out en veel illustra-
ties. Voor kinderboekenliefhebbers valt de inhoud tegen: 
het grootste deel betreft cartoonisten; bij de per periode 
opgenomen kunstenaars zijn de lemma’s heel verschil-
lend van lengte; wordt voor biografische informatie 
verwezen naar ‘The illustrators’ uit 2007; en een inlei-
ding of toelichting over het geheel ontbreekt. De bijlage 
bestaat zo te zien uit een prijslijstje.

Colonial Girlhood in Literature, Culture and His-
tory, 1840-1950 / Kristine Moruzi; Michelle J Smith. 
- New York : Palgrave Macmillan, 2014. – (Palgrave 
studies in nineteenth-century writing and culture). 
– 288 p.  – ISBN 978-1-137-35635-2.
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  Onderzoek naar realistische en fictieve ervaringen van 
opgroeiende meisjes in de koloniën  van Jamaica, Mau-
ritius, Zuid-Afrika, India, Nieuw Zeeland, Australië, 
Engeland, Ierland en Canada. Thema’s als kolonialis-
me, het Britse wereldrijk, ‘gender’, ras en klasse laten de 
ambivalente positie zien van meisjes in Groot-Brittan-
nië en in de gekoloniseerde landen tussen 1840 en 1950.    

Children’s literature, domestication, and social 
foundation : narratives of civilization and wilderness 
/ Layla AbdelRahim. - New York : Routledge, 2015. - 
265 p.; 24 cm. – (Children’s literature and culture). 
- ISBN 978-0-415-66110-2 ; $113.98. 

  Deze studie overbrugt de kloof tussen wetenschap 
en literatuur en onderzoekt de relatie tussen fictie en 
werkelijkheid. De auteur bekijkt hoe burgerlijke verhalen 
ervaringen overbrengen van scheiding, onderwerping, 
opvoeding en uitsluiting, terwijl verhalen over wildernis 
juist chaos en oneindige mogelijkheden om de wereld te 
ervaren meebrengen. Teksten voor kinderen en volwas-
senen worden vergeleken met de werkelijkheid, op basis 
van theorieën uit antropologie en literatuur. Het gaat 
over sociaaleconomische vooronderstellingen, over orde 
en chaos, beschaving en wildernis, met voorbeelden als 
‘Winnie de Poeh’ waarin een kapitalistische monarchie 
wordt getoond, en de verhalen van Tove Jansson over 
‘Moem’, waarin een harmonie van anarchisme, chaos 
en wildheid wordt verbeeld. 

E-BOOK LIBRARY 
#Fairy Tales with a Black Consciousness: Essays on 
Adaptations of Familiar Stories. Eds Vivian Yenika-
Agbaw, Ruth McKoy Lowery and Laretta Hender-
son. - Jefferson, NC, and London: McFarland, 2013. 
- 244 p. Print ISBN: 9780786471294.

  Bundel essays over ‘zwarte’ hervertellingen van tra-
ditionele Europese sprookjes. Het optreden van zwarte 
personages in dergelijke verhalen helpt kinderen met 
het denken over zichzelf en de wereld en kan het lezen 
bevorderen. De behoefte aan multiculturele teksten over 
verschillende culturen wordt besproken. Behandelde tek-
sten zijn: de fabels van Aesopus, Assepoester, Rapunzel 
en Anansie. 

E-BOOK LIBRARY 
#Written Maternal Authority and Eighteenth-Cen-
tury Education in Britain: Educating by the Book. 
Rebecca Davies. - Farnham: Ashgate, 2014. - 171 p. 
Print ISBN: 9781409451686

  Onderzoek naar opvoeding in de periode 1740 tot 
1820, waarbij de auteur bekijkt wat in verhalen de rol 
van de moeder in de opvoeding is. In romans, kinder-
boeken, opvoedingsboeken en educatieve en politieke 
geschriften van Samuel Richardson, Sarah Fielding, 
Mary Wollstonecraft, Maria Edgeworth, Ann Martin 
Taylor en Jane Austen wordt de opvoedkundige vrouwe-
lijke stem geïdentificeerd. In verschillende genres hebben 
vrouwelijke auteurs en fictionele moeders opvoedkundig 
gezag en laten ze hun eigen ideale opvoedmethodes 
zien. 

E-BOOK LIBRARY 
#Space and Place in Children’s Literature, 1789 
to the Present / Maria Sachiko Cecire ; Hannah 
Field ; Kavita Mudan Finn; Malini Roy. - Ashgate 
Publishing Ltd, 2015. – 267 p. (Ashgate Studies in 
Childhood, 1700 to the Present) -  Print ISBN:  
9781472420541

  Uitgaande van vragen over plaats en ruimte in 
kinderliteratuur, onderzoekt men hoe metaforische en 
fysieke ruimte landschappen kan scheppen van macht, 
kennis en identiteit, vanaf de vroege negentiende eeuw 
tot heden. Het boek bevat 4 delen: de ruimte tussen 
volwassene en kind, de weergave van reële plaatsen op de 
wereld, fantasiereizen en -plaatsen en de fysieke plaats 
van het kinderboek als object. Met analyses van werk 
van auteurs als Sylvia Plath, Maria Edgeworth, Gloria 
Anzaldúa, Jenny Robson, C.S. Lewis, Elizabeth Knox, 
and Claude Ponti, en onderwerpen als grenzen, verhui-
zingen, diaspora, exil, weggaan en thuiskomen.
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E-BOOK LIBRARY 
#Children’s Literature of the English Renaissance / 
Warren W. Wooden ; Jeanie Watson. - The Univer-
sity Press of Kentucky, 2015. -  206 p. - Print ISBN: 
9780813155487. 

  Negen essays, waarin nieuw licht wordt geworpen op 
vroege voorbeelden van kinderliteratuur uit de Engelse 
Renaissance, beginnend met de eerste gedrukte boeken 
van Caxton tot het werk van John Bunyan. Met auteurs 
en boeken uit twee eeuwen, sommige uit de bekende 
canon, andere vergeten of verwaarloosd.   

Uit de tijdschriften

Nederland

Berichten van Moeder de Gans (jrg. 16, no. 1, mei 
2015) bevat nieuws over de verhuizing van de col-
lectie van de Stichting Kinderboek Cultuurbezit uit 
Winsum naar het nabijgelegen Obergum. De ver-
wachting is dat het KinderBoekenHuis in september 
of oktober kan worden betrokken. Verder haalt Dolf 
Verroen herinneringen op aan een interview met 
Leonard Roggeveen en worden twee boeken belicht: 
De scheepsjongen van Bontekoe en Reis door de nacht.  

Boekenpost (jrg. 23, no. 137 en 138, mei/juni en 
juli/aug. 2015) bevat onder meer een interview met 
stripverzamelaar en -kenner Hans Matla, artikelen 
over De Brave Hendrik van Nicolaas Anslijn, auteur 
en illustrator Jan Feith (alias Chris Kras Kzn.), 19e-
eeuwse fictieve reisverhalen en een In Memoriam 
voor John Landwehr.

De Boekenwereld (jrg. 31, no. 1 en 2, 2015) bevat 
artikelen over ‘Vormgeving in oorlogstijd’ (no.1) met 
onder meer artikelen over oorlogsaffiches van o.a. il-
lustrator Lou Manche (bekend van RK kinderboeken 
vóór WO II) en over kinderboeken in oorlogstijd 
(door Jeroen Kapelle). No. 2 is gewijd aan ‘Boeken 
onder vuur’: grotendeels over de bibliotheek van 
Leuven. Bevat tevens een artikel over ‘Een huis voor 
de illustratie in Nederland’ door Annemiek Rens 
naar aanleiding van de discussie op 6 maart tijdens 
het symposium rondom het boek De Verbeelders van 
Saskia de Bodt.

Lessen (jrg. 10, no. 1, zomer 2015) bevat artikelen 
over het nieuwe gebouw van het Nationaal Onder-
wijsmuseum in Dordrecht, over de geleerde hond 
Munito, over de schenking van Jo Thijssen met 
schoolprenten, schoolplaten èn documentatie, en 
over schoolleesboekjes tussen 1860 en 1925. 

Literatuur zonder leeftijd (no. 97, zomer 2015) is 
gewijd aan Pippi Langkous, met artikelen over de 
receptiegeschiedenis in het Nederlandse taalgebied; 
de verbeelding van Pippi in Zweedse en Duitse 
uitgaven; een analyse van Pippi-achtige figuren in 
modernere jeugdliteratuur; het uitgeven en vertalen 
en de visie van vertaalster Rita Verschuur. Verder 
onder meer de Annie M.G. Schmidtlezing en de 
Woutertje Pieterselezing en bijdragen over Diet 
Huber en over het scheppingsverhaal. Vier belang-
rijke vakpublicaties worden kritisch besproken: Een 
land van waan en wijs, De verbeelders, Never-ending 
stories en Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, 
schoolprenten. 
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Stripschrift (no. 443, april 2015) bevat artikelen over 
het Belgische striptijdschrift Héroïc Albums uit 1945-
1956 met in elk nummer een complete strip, en 
over (strip)tekenaar Eric Overduin (1918-1947).

Tussen Vecht en Eem (jrg. 33, no. 2, mei 2015) bevat 
twee artikelen van Frits Booy: één over het echt-
paar Spelberg-Stokmans met o.a. aandacht voor de 
navertelde bijbelverhalen en andere verhalen voor 
de jeugd van mevrouw Laura Spelberg en één over 
het populaire VARA-programma ‘Kinderen voor 
kinderen’, met de nadruk op de vernieuwing van de 
Nederlandse kinderliedcultuur.

De Witte Bison (no. 17, 2015) bevat onder meer bij-
dragen over Karl May en de Islam en de invloed van 
de schrijver  op ons Amerikabeeld. 

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 over-
zicht 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 
inhoudsopgaven. Daaronder staat een lijstje met papie-
ren tijdschriften.

Hoe vindt u de e-tijdschriften? Kijk op www.kb.nl, 
klik op het okergele venster, op ‘Kies zoekbron’, dan op 
‘Naar de bronnenwijzer’ en klik dan rechtsboven in 
het lichtblauwe vakje op E-tijdschriften: toegang tot alle 

online tijdschriften. Zoek dan in de Alfabetische titellijst 
de hieronder genoemde tijdschriften.

Volledige tekst via een lenerspas van de KB: 
Bookbird; Bulletin of the Center for Children’s 
Books; Children’s literature annual; Children’s 
Literature Association quarterly; Children’s litera-
ture in education; History of education & children’s 
literature; Horn Book Magazine; International 
Research in Children’s Literature; Jeunesse; Journal 
of the History of Childhood & Youth; The Lion and 
the unicorn; Marvels & Tales.

#Bookbird (jrg. 53, no. 3, juli 2015) is gewijd aan 
nonsensverzen, met onder meer artikelen over Ne-
derlandse nonsense-poëzie (De schoolmeester, Cees 
Buddingh, Daan Zonderland, Annie M.G. Schmidt) 
en over de gedichten van Annie M.G. Schmidt.

#Children’s Literature (jrg. 42, 2014 en jrg. 43, 
2015) Annual 2014 bevat artikelen over The Star-
child van Oscar Wilde; Grahame’s The wind in 
the willows; de raciale verbeelding van Dr. Seuss; 
Frances Hodgson Burnett’s Two Little Pilgrims; 
verbeelding als bevrijding in Anne of Green Gables; 
King Lear voor kinderen. In Annual 2015 artikelen 
over o.a. heldendom in Italiaanse kinderboeken 
over Giuseppe Garibaldi van 1880 tot 1910;  een 
kinderverhaal uit 1870 waarin een Frans meisje een 
Afrikaans jongetje cadeau krijgt; over kleurboeken 
(painting books) rond 1900 en over brieven en Just 
so stories van Kipling. 

#Children’s Literature Association Quarterly (jrg. 
40, no. 1 en 2, 2015) No. 1 bevat een artikel over 
plaatsen in The Secret Garden; en in no. 2 staat een 
artikel over Buster Brown en de plaats van humor in 
de vroege 20e eeuw.  

#Children’s literature in education (jrg. 46, no. 1, 
2 en 3, 2014, alleen binnen de KB ter inzage) bevat 
artikelen over Maj Lindman; over moeders in kin-
derliteratuur en robinsonades;  spelen met grootte 
en werkelijkheid in een poppenhuis-wereld.

#History of education (jrg. 43, no. 4, 2014) bevat 
een artikel van  Sanne Parlevliet: ‘Bring up the 
children: national and religious identity and identi-
fication in Dutch children’s historical novels 1848 
- ca. 1870’. 
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#International Research in Children’s Literature 
(jrg. 8, no. 1, 2015) bevat een artikel van Sanne 
Parlevliet: ‘Fiction for Peace? Domestic Identity, 
National Othering and Peace Education in Dutch 
Historical Novels for Children, 1914-1935’. Verder 
onder meer artikelen over morele opvoeding in een 
schooluitgave van Gullivers travels en over Kipling’s 
Kim. 

#The Journal of the History of Childhood and Youth 
(jrg. 8, no. 2, 2015) bevat een artikel over goedkoop 
19e-eeuws Amerikaans leesvoer voor kinderen: 
‘Concerning Printed Poison’. 

#The Lion and the Unicorn (jrg. 39, no. 1, jan. 2015) 
bevat bijdragen over fantasie in de Poeh-verhalen en 
Canadese en Amerikaanse relaties in jeugdboeken 
over de Eerste Wereldoorlog. 

#Marvels & Tales (jrg. 29, no. 1, 2015) bevat artike-
len over homoseksualiteit in Doornroosje, in Vrouw 
Holle, in Roodkapje en in de Sneeuwkoningin.   

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. U kunt zoeken op Books 
for keeps, Buch & Maus, Kinder- und Jugendliteratur 
und Medien,  New review of children’s literature and 
librarianship, La revue des livres pour enfants.

#Buch & Maus (van het Schweizerisches Institut für 
Kinder- und Jugendmedien), verschijnt 3 x per jaar 
en behandelt de actuele kinder- en jeugdmedia. De 
website van het blad geeft per nummer de redacti-
onele inleiding en de inhoudsopgave. Eén bijdrage 
is full-text. In no. 2, 2015 is het Schwerpunkt ‘Essen 
und Ernährung’ en het gratis artikel is Vom Naschen 
und Fressen.

#Kinder- und Jugendliteratur und Medien (2015, 
no. 2) gaat over ‘Russen- und Russland(bilder) in 
Kinder- und Jugendmedien’. 

Papieren tijdschriften bij KB:  
Carousel (no. 60, zomer 2015) meldt de heruitgave 
van de eerste vijf delen van De Vijf van Enid Blyton, 
ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de uitga-
ve bij Hodder & Stoughton in 1942. Ze verschijnen 

met omslagillustraties van hedendaagse illustrato-
ren, onder andere van Quentin Blake.

Illustration: (no. 43 en 44, lente en zomer 2015) No. 
43 bevat onder meer een artikel over Alice in Won-
derland met afbeeldingen van diverse illustratoren. 
No. 44 bevat een artikel over de geschiedenis van 
geïllustreerde ‘nursery rhymes’ en een artikel over 
vroeg-twintigste-eeuwse schatten uit een Duitse 
particuliere kinderboekencollectie. 

Moveable Stationery (jrg. 23, no.2, 2015) bevat een 
artikel over Meggendorfer’s Dancing Master uit 
‘Lustiges Automatentheater’ (1890), en een bijdrage 
over vouwprenten. 

Studies in Illustration: (no. 59, lente 2015) bevat 
artikelen over Harry Roundtree (1878-1950) en over 
Carton Moore Park (met bibliografie van 1896-
1929).

Tagungsband Basel 2013. - Arbeitskreis Bild Druck 
Papier, 2014. - (Band 18). -  280 p. ; ill. - ISBN 978-
3-8309-3115-7 ; € 29,90. Bevat onder meer artikelen 
over panorama’s uit papier en papieren peepshows. 

Tagungsband Bergamo 2014. - Arbeitskreis Bild 
Druck Papier, 2015. – (Band 19). -  256 p. ; ill. - 
ISBN 978-3-8309-3251-2 ; € 29,90. Bevat een artikel 
over Lubok-prenten en twee artikelen van Nico 
Boerma: over een 16-jarige Italiaanse prentenhan-
delaar die in Noord-Brabant werd vermoord en over 
Nederlandse kinderprenten. 

Verantwoording illustraties

Vanwege de Slag bij Waterloo, die op 18 juni 200 
jaar geleden plaats vond, zijn deze keer afbeeldin-
gen gekozen uit kinderboeken en centsprenten over 
Napoleon. De gekozen kinderboeken zijn aanwezig 
bij Bijzondere Collecties van de Universiteitsbiblio-
theek van Amsterdam en de afbeeldingen van cents-
prenten komen uit de collectie Borms-Koop bij de 
Koninklijke Bibliotheek. Wilt u weten welke boeken 
en prenten dat zijn, mail dan naar de redactie.  
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Vragen 

Op de twee vragen in het vorige nummer is helaas geen 
reactie gekomen. Hieronder weer een nieuwe oproep aan 
onze Vrienden. 
Jan Oudenaarden is bezig met het schrijven van een 
boek over de geschiedenis van voetbalclub Feyen-
oord tussen de wereldoorlogen. Daarvoor zoekt hij 
informatie over Daan Vos, schrijver van verschil-

lende jeugdboeken over voetbal, verschenen eind 
jaren dertig. In een daarvan, Pim de zoon van een 
voetballer, staat een verslag van de wedstrijd Blauw 
Wit – Feyenoord van 7 november 1937 (uitslag 1-2). 
Jan Oudenaarden kon helemaal niets over schrijver 
Daan Vos vinden. De naam zou een pseudoniem 
kunnen zijn. Wie weet iets over Daan Vos? Informa-
tie graag naar jan.oudenaarden@xs4all.nl


