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Van het bestuur

Op zaterdag 18 april jl. reisden vele donateurs naar het

Drents Museum in Assen, waar de voorjaarsstudiedag

werd gehouden. Dat gebeurde in een bijzondere locatie,

in de vroegere vergaderzaal van Provinciale Staten. De

conservator beeldende kunst van het museum Jan Jaap

Heij vertelde ons een en ander over gebouw en museum.

De overige lezingen hadden een sterk Russisch tintje.

Zo kregen Russische prenten een bijzondere uitleg door

een bijna onherkenbare Aernout Borms. Na de lunch-

pauze was er een dubbeloptreden van de heren Lemmens

en Stommels over Russische kinderboekillustraties in

Nederland in de jaren dertig. Ook werd afscheid genomen

van bestuurslid Saskia de Bodt met het uitspreken van

waardering voor het werk dat ze voor de Stichting heeft

gedaan.

De najaarsbijeenkomst zal op zaterdag 14 november a.s.

gehouden worden in de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

Het programma is rond en gaat over Amsterdamse auteurs,

boeken, centsprenten en uitgevers (Jan Schenkman, Theo

Thijssen en hun werk en uitgevers als Ratelband, Koene,

Vlieger en G. Theod. Bom).

Wij feliciteren Saskia de Bodt met haar boeiende boek over

het beeld van Nederland in de Amerikaanse kinderlitera-

tuur.

Op vrijdag 18 September a.s. is er een excursie gepland

naar een expositie over de bijzondere schoolplaten van

Jetses in Museum Nairac te Barneveld. De brief hierover

treft u bij deze Berichten aan. Mogelijk gaan we in oktober

naar een tentoonstelling over Alice in Wonderland in het

Museum van de XXe eeuw in Hoorn.

Het bestuur is druk bezig met het voorbereiden van een

symposium begin 2010 over de vernieuwing in de kinder-

en jeugdliteratuur zoals die in de jaren vijftig van de vorige

eeuw plaatsvond. U leest daar later meer over.

In dit nummer vindt u ook het resultaat van de enquete die

onder de donateurs is gehouden.

De reacties zijn alle positief tot zeer positief, hetgeen het

bestuur met veel vreugde en trots vervult! In het bijzonder

zijn we erg blij met uw reacties betreffende de Berichten en

we wensen onze deskundige en vlijtige redactie hiermee

veel geluk! We blijven alert en hopen op dezelfde wijze en

hetzelfde niveau ook in de toekomst allerlei mooie en

boeiende zaken voor u te kunnen noteren en organiseren.

Tenslotte wens ik u alien namens het bestuur een aan-

gename zomer toe met veel tijd voor interessante jeugd-

en kinderboeken, centsprenten en dergelijke.

Frits Booy

Voorzitter

Studiedag

De studiedag op 18 april werd gehouden in het Drents

Museum in Assen. Het weer was schitterend, het museum

eveneens, de binnenplaats een oase van rust en de koffie

prima. Ongeveer 45 mensen woonden de studiedag bij,

die dit keer wegens verhindering van voorzitter Frits Booy

onder supervisie stond van Jant van der Weg.
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De dagvoorzitter begon met een korte

herdenking van Frits Huiskamp.

Aernout Borms verraste de aanwezi-

gen vervolgens door zijn opkomst als

verkoper van Russische volksprenten

met pruik en hoed op het hoofd en

fles wodka in de hand. Zijn presenta-

tie met vele geprojecteerde afbeeldin-

gen gaf een mooi overzicht van ver-

schillen en overeenkomsten russen

Russische en Nederlandse prenten.

Na de lunch vertelde conservator Jan

Jaap Heij iets over de geschiedenis

van het Drents Museum, en over

hun collectie kinderboeken van zo'n

900 exemplaren, een legaat van Jan

de Groot, voormalig directeur van

Wolters-Noordhoff. Ook de collectie

grafiek van Rob Aardse heeft recent

een plaats in de collectie van het

museum gevonden. Eind mei zal een

tentoonstelling over Bernard Wierink

(Oom Ben) worden geopend.

Na de middagpauze kwamen we

middels een duopresentatie meer

aan de weet over Russische kinder-

boekillustraries in Nederland. Albert

Lemmens en Serge Stommels wissel-

den elkaar af met informatie over de

grote lijnen van de ontwikkeling van

de Russische kinderboekillustratie

en over diverse illustratoren, rijkelijk

ondersteund door geprojecteerde

afbeeldingen.
Bij de huishoudelijke vergadering

later op de middag decide Aernout

Borms mee dat het fmancieel jaar-

verslag was goedgekeurd door de

kascommissie en dat de Stichting

op het moment zo'n 200 betalende

donateurs heeft, en hij vertelde

over de problemen met de website.

Tenslotte werd afscheid genomen

van Saskia de Bodt als bestuurslid.

Zij beklemtoonde echter nogmaals

dat zij - met haar studenten - bij de

Stichting betrokken zal blijven.

Loebok: de Russische
volksprent

De lezing door Aernout Borms was

gewijd aan Russische volksprenten.

Vooraf ging een intro waarbij de

spreker als een morsige Russische
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prentverkoper de zaal binnenkwam

met Russische straatroepen en links

en rechts (kopieen van) loeboks

uitdeelde. Na een ferme slok wodka

-nazdarovje!- en zijn demasque,

begon zijn lezing met talrijke plaatjes

van prenten.

Russische volksprenten heten

loeboks. Loeboks - het Russische

meervoud is eigenlijk loebki - zijn

niet alleen gedrukte prenten, maar

ook op papier geschilderde religieuze

en moraliserende voorstellingen.

Ze fungeerden vaak als goedkope

vervanging voor iconen, die geba-

seerd waren op de Grieks-Byzantijnse

traditie.

Tsaar Peter de Grote haalde enkele

Nederlandse graveurs naar Rusland,

die de technieken van de gravure en

de ets op Russische leerlingen over-

droegen. Na de dood van Peter de

Grote werden, naast houtsneden,

ook profane volksprenten in ets en

gravure uitgegeven die gemspireerd

waren op westerse voorbeelden.

Teksten werden in de volksprenten

meestal meegesneden.

Aan de hand van enkele omgekeer-

dewereldprenten werd getoond hoe

voorstellingen in het ene land, Italie,

ontstonden en via Duitse navolgingen

uiteindelijk op Russische prenten

terecht kwamen. Naast deze uit het

westen overgenomen voorstellingen

ontstonden er gaandeweg ook steeds

meer oorspronkelijk Russische volks-

prenten die bijvoorbeeld het leven

van gewone Russen weergaven.

De weerstand die tsaar Peter met

de modernisering van Rusland

naar West-Europees model vooral

in kringen van de orthodoxe Oude

Gelovigen opriep, leidde ook tot
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spotprenten en satirische loeboks.

En daarnaast werden volksverhalen,

populaire gedichten en nieuws, zoals

de opening van de spoorlijn van

Moskou naar Sint Petersburg, op

loeboks in beeld gebracht.

De productie en verspreiding van

volksprenten had in Rusland regel-

matig te lijden onder censuur. Een

dieptepunt op dit gebied vormde

in 1851 de verschrotting van alle

drukplaten op last van de goever-

neur-generaal van Moskou, graaf

Zakrevski. Maar door toepassing van

de lithografie herstelde de productie

van volksprenten zich weer snel in

de tweede helft van de 196 eeuw.

De volksprenten genoten in Rusland

eerder waardering dan in de West-

Europese landen. Verzamelaars en

onderzoekers waren al kort na 1800

in loeboks geinteresseerd. Russische

kunstenaars, zoals Ivan Terebenev,

maakten loeboks tijdens de invasie

van de Franse troepen in 1812 om

het Russische patriottisme en de

strijdlust aan te wakkeren. Ook bij

de oorlogen tegen Turkije, Japan en

Duitsland gebruikten kunstenaars de

loebok als propagandistisch middel.

Een groot aantal beeldende kun-

stenaars werd vanaf ongeveer 1870

geinspireerd door de loeboks en

namen thema's, motieven en

werkwijzen op in hun picturale

programma. Onder hen bijvoorbeeld

Marc Chagall, Wasily Kandinsky,

Michael Larioniov, Kazimir Malevich

en Victor Vasnetsov. Ivan Bilibin

verwerkte op zijn beurt voorstellingen

van loeboks in zijn als kunstwerken

ontworpen boeken met volksverhalen.

En ook de kinderboekillustraties van

Nathalia Gontcharova verraden de

invloed van zowel Bilibin als de loe-

boks. Daarnaast hadden de loeboks

ook invloed op andere kunstvormen

als de muziek, het ballet, toneel en

de literatuur.

Opmerkelijk is dat ook hedendaagse

kunstenaars nog expliciet teruggrij-

pen op de loebok. Sergei Gorshkov

bijvoorbeeld beschouwt de Russische

volkskunst als een goudmijn en

maakte een serie zg. conceptuele

loeboks, waarin de traditionele voor-

stellingen worden vervormd. Ook

de cineast en beeldend kunstenaar

Andrei Kuznetsov werkt graag in de

stijl van de loeboks, maar kiest daar-

bij eigentijdse beelden, onder andere

uit films als Star Wars en Spiderman,

als uitgangspunt.

De loebok is sinds het begin van de

196 eeuw tot op heden door kunste-

naars als expressiemiddel gebruikt.

Nergens in Europa was de invloed

van volksprenten op de kunsten

zo diepgaand en langdurig als in

Rusland.

1929: HET MODERNE KINDERBOEK

KOMT NAAR NEDERLAND

Na de Russische revolutie van 1917

keek de wereld met een mengeling

van ontzag en afgrijzen naar de

nieuwe Sovjet-staat. In afwachting

van de ineenstorting van deze staat

ontvluchtten veel Russen hun land.

De meeste Westerse landen onder-

steunden de oude machthebbers.

Eerst actief tijdens de burgeroorlog;

later bijvoorbeeld door het weigeren

om de nieuwe staat te erkennen. In

de tweede helft van de jaren twintig
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gingen de Sovjet autoriteiten op zoek

naar mogelijkheden om toch erken-

ning te krijgen. Omdat het politick

niet lukte, zag men een belangrijke

taak in het aangaan van culturele

betrekkingen. Over de hele wereld

organiseerden de autoriteiten daarom

tentoonstellingen in samenwerking

met lokale organisaties. Naast het

Socialistisch-Realisme met haar

beeld van de nieuwe (werkende) man

en vrouw toonden deze ook meer

avant-gardistische, visionaire kunst-

vormen. In april 1929 werden twee

tentoonstellingen van kinderboeken

geopend. De eerste was onderdeel

van een expositie van Sovjetgrafiek en

boekkunst en opende op 21 april in

het Stedelijk Museum in Amsterdam;

de andere, uitsluitend gewijd aan

het nieuwe Russische kinderboek,

werd een week later geopend in de

Galerie Bonaparte te Parijs. Beide

tentoonstellingen hebben een grote

impact gehad op de manier waarop

het Westen naar kinderboeken is

gaan kijken. Tot dat moment waren

prentenboeken en geillustreerde kin-

derboeken, op enkele uitzonderingen

na, sterk geworteld geweest in de 196

eeuwse traditie. De Sovjet kinderboe-

ken die te zien waren in Amsterdam

en Parijs, openden de ogen voor een

nieuwe manier van het benaderen

van kinderen. Niet langer kinder-

achtig of benaderd als kleine volwas-

senen, maar gericht op de belevings-

wereld van kinderen met thema's

als het dagelijks leven, het leven van

dieren, geografie, industrie, trans-

portmiddelen, feestdagen, reizen,

avonturen en humor. Met het gebruik

van heldere kleuren en simpele

vormen, en met het combineren van

tekst en illustraties konden educa-

tieve boeken leuk gemaakt worden
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en een beroep doen op de creativiteit

van kinderen. De tegenstelling van

luxueus uitgevoerde boeken tegen-

over goedkope boeken werd opgehe-

ven. Alle kinderboeken werden

massaproducten in oplages van

20.000 tot 50.000, geproduceerd in

papieren omslagen met het adagium:

"artistieke boeken moeten goedkoop

zijn en goedkope boeken artistiek".

In Nederland was de invloed van

de tentoonstelling direct zichtbaar.

De socialistische uitgeverij Servire-

De Baanbreker (gerelateerd aan

de Vereniging Nederland Nieuw

Rusland die de tentoonstelling in

Amsterdam had georganiseerd) liet

al op 15 november 1929 een serie van

"Russische kinderboeken in Hollandsche

bewerking" verschijnen. Afgezien van

de taal waren het exacte kopieen van

de originele Russische uitgaven. Deze

populaire eerste serie, met illustraties

van vier verschillende kunstenaars,

werd in het voorjaar van 1930 gevolgd

door een tweede serie van drie titels

en een derde serie van twee titels

die waarschijnlijk in 1931 verscheen.

Deze tweede en derde serie bevat-

ten alleen illustraties van de twee

grote namen op het gebied van de

moderne Russische kinderboekillu-

stratie: Vladimir Lebedev en Vladimir

Konasjevitsj. In totaal werden er in

een periode van amper twee jaar acht

Sovjet prentenboeken vertaald door

Ljoeba Dworson, Eliza Hess-Binger

en L.E. Prins Willekes-Macdonald; en

ze werden bovendien gepubliceerd in

voor die tijd hoge oplages van vier en

vijfduizend stuks. Daarna werd het

in Nederland echter weer stil rondom

het Russische kinderboek. Hooguit

de vormentaal echode na.

Meer blijvend was de invloed in

Frankrijk waar Paul Faucher in 1931

voor de uitgeverij Flammarion een

tot op heden bestaande serie van edu-

catieve prentenboeken startte onder

de titel Pere Castor [Vader Bever]. Als

illustrator van de eerste delen van

de serie koos hij Nathalie Parain, de

Russische vrouw van de schrijver

Brice Parain. Zij kreeg al snel gezel-

schap van kunstenaars als Helene

Guertik, Alexandra Exter, Nathan

Airman en Feodor Rojan(kovsky),

allemaal Russische emigranten, die

Berichten uit de wereld van het oude kinderboek
juni 2009 no. 62



Faucher expliciet verkoos omdat ze

dezelfde achtergrond hadden als de

kunstenaars van de Sovjet kinder-

boeken. In 1934, drie jaar na het

begin van Pere Castor, startte ook

een andere grote Franse uitgeve-

rij, Gallimard, met een eigen serie

'Contes du chat perche' [verhalen

van de zittende kater], geschreven

door Marcel Ayme en aanvankelijk

geillustreerd door Nathan Altaian.

Toen die twee jaar later terugkeerde

naar Leningrad, werd hij vervangen

door Nathalie Parain, die haar eerste

illustraties in 1930 al voor Gallimard

had gemaakt.

Behalve de Sovjet kinderboeken

drongen zowel de Nederlandstalige

Russische prentenboeken als de

Franse Vader Sever- en Zittende

Kater-boeken door in andere landen.

In Belgie werden de series Russische

Prentenboeken door uitgeverij De

Wilde Roos in Brussel uitgegeven,

in zowel Nederlands- als Franstalige

edities. Ook de Brugse firma

Desclee De Brouwer, uitgever van

proza, kinderboeken en catholica in

Nederlandse en/of Franse edities,

zag brood in de vernieuwingen en

nam de recent in Belgie gearriveerde

kunstenares Elisabeth Ivanovsky in

dienst. De albums van Vader Bever

werden vertaald en uitgegeven door

Bompiani in Italie en het Artists and

Writers Guild in de USA. Daarnaast

bracht de Sovjet-Unie zelf vanaf de

tweede helft van de jaren dertig

buitenlandstalige edities van haar

kinderboeken op de markt.

Serge-Aljosja Stommels,

Albert Lemmens

Mr. Van Veen-kring

De vorige Van Veen-kring werd

gehouden op zaterdag 21 maart

2009. Twaalf mensen gaven acte de

presence voor wat een geanimeerde

en bij wijlen met dierengeluiden op-

gevrolijkte ochtend bleek te worden.

Theo Gielen liet die morgen zien

wat diepgaand kinderboekhistorisch

onderzoek allemaal aan informatie

kan opleveren, in dit geval over het

eind negentiende-eeuwse kinder-

boekcuriosum Het sprekende pren-

tenboek. Behalve de zeer zeldzame

Nederlandse uitgave van dit bijzon-

dere kinderboek waren er nog vijf

andere exemplaren van verschillende

edities uit Duitsland, Engeland en

Amerika bijeengebracht, wat een

unieke gelegenheid bood om alle ins

en outs van het boek en zijn stem-

menmechanisme te demonstreren en

de resultaten van Theo's naspeurin-

gen te illustreren. Ook de problemen

met betrekking tot sommige aspecten

van het boek waarmee Theo in zijn

onderzoek nog worstelt, konden met

behulp van de aanwezige exemplaren

aanschouwelijk worden gemaakt.

Theo bereidt een publicatie over dit

onderwerp voor.

Bij de bijeenkomsten van de Van

Veen-kring is iedereen welkom.

Plaats: Antiquariaat Acanthus,

Achter Sint Pieter 180, Utrecht.

Binnenkomst tussen 10.00 en 10.15

uur. Meer informatie bij Frits Booy,

zie Colofon.

Excursies

Op vrijdagmiddag 8 mei werden we

gastvrij ontvangen door Cobie van der

Made van de Openbare Bibliotheek

in Amsterdam. In het mooie nieuwe

gebouw was een tentoonstelling

ingericht over het werk van Annie

M.G. Schmidt, getiteld Ik kan niet

leven zonder letters en georganiseerd

in het kader van Amsterdam wereld-

boekenstad. Cobie trakteerde ons op

een informatieve inleiding over de

samenwerking met haar illustratoren

(Wim Bijmoer, Fiep Westendorp,

Jenny Dalenoord, Carl Hollander,

Mance Post en The Tjong-Khing).

Annie schreef zo beeldend, dat haar
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woorden toch steeds herkenbaar

blijven in de veelheid van tekenstij-

len. Daarna konden we de expositie

bezichtigen. Verrassend was dat we

alle boeken die tentoongesteld waren

gewoon ter hand konden nemen.

Uiteraard werd ook de fraaie nieuwe

bibliotheek bekeken.

Al met al een bijzonder geslaagde

middag.

Anneke van den Bergh

Verslag van de enquete

De resultaten van de enquete heb-

ben het bestuur aangenaarn verrast,

en wel in twee opzichten. Enerzijds

was de respons op de enquete hoog:

we ontvingen maar liefst 51 forrnu-

lieren terug (ruim 25%) waarvan het

overgrote deel ons per post bereikte.

Voor het bestuur een verheugend

teken van de grote betrokkenheid

van de donateurs bij het wel en wee

van de SGKJ. Anderzijds bleek dat

de donateurs posirief tot zeer positief

oordelen over de activiteiten van de

Stichting.

Bovendien bevatten de ingevulde

enqueteformulieren veel suggesties

en voorstellen. Het bestuur onder-

zoekt nu hoe we die zoveel mogelijk

in plannen, activiteiten en beleid

kunnen omzetten. Hierbij kunt u

ervan verzekerd zijn dat we aan alle

opmerkingen aandacht zullen beste-

den.

In de waardering van onze acti-

viteiten staat het kwartaalblad de

Berichten uit de wereld van het oude

kinderboek met stip bovenaan. Van de

51 respondenten lezen er 48 het blad

altijd. Over de diverse rubrieken zijn

de meningen genuanceerd, maar zel-

den negatief. Opvallend is dat vooral

de informatie over publicaties en

exposities hoog gewaardeerd wordt.

Een van de suggestie was om vaker

donateurs aan het woord te laten

over hun specifieke interesse of

verzameling. We zullen dit voorstel

met de redactie bespreken.

De redactie wil een hoog nivo in

de bijdragen handhaven. Zij heeft

echter vaak zoveel kopij dat niet alles

wat geschikt is, ook daadwerkelijk

kan worden opgenomen. U heeft

inrussen misschien al gemerkt dat

ons blad sluipenderwijs is uitge-

groeid van 12 naar 16 pagina's. De

redacteurs, Jeannette Kok en Theo

Gielen, kregen van enkele respon-

denten expliciete complimenten.

De uitgaven in de reeks De Waare

Rijkdom scoren bijna even hoog

als de Berichten. We ontvingen van

meerdere donateurs commentaar

op de laatste uitgave en we hebben

daarvan goede nota genomen. Het
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nieuwjaarsgeschenk fungeert als

visitekaartje van de Stichting en we

zullen ervoor waken dat het verband

van de uitgaven met het oude kinder-

boek duidelijk bewaard blijft.

Op de derde plaats in de waardering

van de donateurs komen de studie-

dagen.

Onderwerpskeuze, diepgang en

accommodaties scoren een 4 op de

schaal van i tot 5. Qua spreiding over

het land scoren de locaties wat lager.

Het bestuur blijft uitdrukkelijk zo'n

spreiding nastreven. Dit voorjaar

waren we in Assen, de keer daarvoor

in Middelburg en komend najaar

zal de studiedag in Amsterdam wor-

den gehouden. Goede spreiding is

echter niet altijd even gemakkelijk

te realiseren, te meer omdat we ons

de kosten die er tegenwoordig vaak

mee gepaard gaan, niet altijd kunnen

permitteren.

Dan de website. Die scoort met 3,7

eveneens goed, waarbij de waarde-

ring in het bijzonder de inhoud,

structuur en navigatie betreft

Hoewel 21 donateurs aangeven de

website te bezoeken, doen slechts 5

dit regelmatig of vaak. Uit gegevens

van de provider blijkt, dat gemiddeld

zo'n 300 personen per dag de web-

site bezoeken. Die bezoekers komen

dus vooral van buiten onze Stichting.

Het aardige is ook dat de website

een duidelijk grensoverschrijdende

werking blijkt te hebben. Daardoor

draagt ze bij aan de verspreiding van

kennis over oude Nederlandse kin-

derboeken en -prenten ook buiten

onze landsgrenzen. Veel bezoekers

komen uit de Verenigde Staten,

steeds meer uit de EU-landen, maar

een enkeling ook uit bijvoorbeeld

Estland, Maleisie of Japan!

De redacteur van de site is zich

ervan bewust dat de website in een

aantal opzichten beter zou kunnen.

Maar het ontbreekt hem simpel-

weg nog aan de kennis en ervaring

om optimaal van alle technische

mogelijkheden gebruik te maken.

De suggestie om een zoekfunctie en

een database te integreren, kan hij

bijvoorbeeld niet realiseren. Wei zou

de wijze waarop links naar andere

sites worden gepresenteerd, verbe-

terd kunnen worden. Het voorstel

om aan de website een discussie-

platform te koppelen, wordt nog

onderzocht.

De beperkte groep donateurs (9) die

soms of regelmatig deelneemt aan de

Van Veenkring is daarover heel posi-

tief. We kregen de suggestie om de

kring eens op een andere dag en/of

een andere tijd te houden, bijvoor-

beeld op een avond door de week.

Het bestuur onderzoekt deze moge-

lijkheid.

Tot slot de excursies.

Doel, nivo en frequentie van de

excursies worden hoog gewaar-

deerd. Bij de deelname is het beeld

verdeeld. Vrijwel gelijke aantallen

respondenten nemen nooit (8), soms

(7), regelmatig (10) of vaak (9) deel

aan de excursies. Geen van de res-

pondenten neemt altijd deel. Omdat

het beeld tamelijk diffuus is, wil het

bestuur het beleid met betrekking tot

de excursies gewoon voortzetten.

Op de laatste vraag - of de SGKJ waar

voor uw geld geeft - kregen we van

41 respondenten de hoogste score!

Daar zijn we blij mee en voelen we

ons door gesteund.

Namens het bestuur,

Anneke van den Bergh

en Aernout Borms

Bijdragen van
donateurs

De redactie nodigt de lezers van de

Berichten nadrukkelijk uit om bijdra-

gen voor deze rubriek te schrijven. Elk

onderwerp dat te maken heeft met oude

kinderboeken en -prenten, komt voor

publicatie in aanmerking. Wilt u iets

bijdragen maar vertrouwt u uw schrijf-

capaciteiten niet, neem dan contact

op met de redactie; dan zoeken we een

oplossing en bieden we hulp.
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Zonneschijn, of:
Is schoolboekjes
verzamelen leuk?

In 1907 verscheen bij Van Dishoeck

de eerste druk van "Zonneschijn, lees-

boek voor het lager en voortgezet onder-

wijs" van T. van Buul, met

illustraties van Tjeerd Bottema.

De acht deeltjes werden klaarblijke-

lijk goed ontvangen, want in 1910

verscheen er al een tweede versie:

verhalen werden toegevoegd en weg-

gehaald, sommige illustraties werden

veranderd. Er kwam een compleet

nieuw eerste deeltje, hoewel enkele

verhalen uit het oude deeltje i wel

terugkwamen in andere delen van

latere versies.

Hiermee was het vernieuwen echter

nog lang niet gestopt. Vanaf 1913

begon een derde versie te verschij-

nen. De reeks bestond nu uit 14

deeltjes en er kwam een andere num-

mering: lA, iB, 2A, 26, 3, 4 t/m 12.

Ten opzichte van de tweede versie

zijn er aanzienlijke wijzigingen in de

inhoud, en soms wijzigingen in de

illustraties (zie bv. deel 8, biz. 54). De

delen lA t/m 10 waren geillustreerd

door Tjeerd Bottema, de deeltjes n

en 12 door Albert Geudens. Parallel

hiermee verscheen ook een "nieuwe

reeks" van 12 delen: lA eerste helft,

i A tweede helft iB eerste helft, iB

tweede helft (hoe verzin je het...) 2A,

26, 3 t/m 8. Deze reeks was geheel

geillustreerd door Albert Geudens.

In 1925 konden de scholen al deze

boekjes weer bij het oud papier

doen, want Van Dishoeck achtte het

tijd voor een volgende verandering.

De reeks van 14 deeltjes ging nu

"eerste reeks" heten en de "nieuwe

reeks" heette nu "tweede reeks". De

nummering veranderde weer, soms

aangegeven op de titelpagina met

boeiende mededelingen als "tweede

stukje A, was eerste stukje B eerste

helft". Soms is het ook weer niet

aangegeven en soms is het fout

aangegeven. Een dolle boel voor

scholen die misschien toch nog

wat oude boekjes naast de

nieuwe hadden willen gebruiken...

Er waren weer vrij veel wijzigingen

in tekst en illustraties. Bottema

moderniseerde veel van de oude

illustraties en Het de dames bij-

voorbeeld kortere rokken dragen.

Ook kwamen er kleurenplaten.

Overigens meldt de titelpagina

van deeltje i t/m 12 van de eerste

reeks dat de illustraties van

Bottema en Geudens zijn,

terwijl Geudens toch edit pas in

actie kwam bij deeltje

13 en 14.

In 1915 had Van

Dishoeck ook een

serie "Zonneschijn

bewerkt voor Indie"

op de markt gebracht.

Er staat niet bij wie

de bewerker is, en dat

is misschien maar

goed ook, want die

heeft zich beperkt tot

een herdruk van de

gewone deeltjes met

hier en daar een ander

verhaaltje dat echter

niets met Indie te

maken heeft. De

illustraties blijven

ook gewoon hetzelfde.

Ca. 1925 verscheen

een nieuwe versie

van deze bewerking, met gemoder-

niseerde illustraties en wijzigingen

in de inhoud. Echter, ook hier niets

aangepast voor Indische lezertjes.

Beter is "Voor Zonneland" uit 1931,

een bewerking voor Indie van

Dat moet moe ook zien.
Bet roept:
Moe, ko-m eens kij-ken. Dien kruipt!

Zus kruipt al; kijk toch.
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•ZonnesdupT door H.RCrevels en T.

van Buul. Het eerste deelrje bijvoor-

beeld is wel voor een groot deel gelijk

aan "Zowiesdujn", le reeks, tweede

stukje, maar er zijn nu ook verhaal-

tjes die in Indie spelen en Bottema

heeft daar aardige nieuwe illustraties

bi) geniaakt

Sommige verhalen uit "Voor

Zonndand" zijn trouwens over-

genomen uit Van Buuls "Prins

Verbedding" .

In 1925 verscheen ook "ZonwscJujn,

voor Roomsch-Katholieke schokn

bewerkt" door Mevrouw C. van den

Broek- Deckers, met illustraties van

Bottema en Geudens. Er is niet

zozeer sprake van een bewerking als

wel van hier en daar wat toevoegen:

in deelrje 5 bijvoorbeeld zijn verhaal-

tjes opgenomen over een petekind

van de H.Maagd en over een brief

aan de Paus, en gedichties over

"Jezus wacht" en de Engelbewaarder.

De rest van de inhoud is overgeno-

men uit de twee "gewone" reeksen

1925.

Tot 1940 kwamen er geen verdere

aanpassingen. Maar tussen 1941 en

1948 (de boekjes hebbeii een K-num-

mer) begonnen er deel ties uit de

serie "Zowwscni/n" en de serie "Voor

Zonndand" uit te komen zonder

serievermelding. elk met een aparte

bandtekening en elk onder een

eigen titel. Zo werd "Zonneschijn*

eerste reeks, deeltje 14, nu "Kardi en

andere verhalen**, en zo werd "Voor

Zonndand" deeltje 8 nu "AbdaUah

en andere verhalen uit Oost en West en

dgen land". Een enkel boekie k\vam

onder twee titels uit "Toon en andere

verhalen" (was "Voor Zonndand' i)

is op band en titelpagina na identiek

aan mRond de evenoar". In elk van de

boekjes is op bepaalde bladzijden

onderaan nog wel de serienaam en

het nummer in de reeks te vinden.

Soms staat de uitgever op het titel-

blad, soms niet. In dat laatste geval

staat er een enkele keer een fantasie

(?) - uitgeverslogo.

"Zonneschijn* zou daania nog een

keer gemoderniseerd worden, en wel

door P.M.Gemtse. Daarbij werden

ook nieuwe illustratoren aangetrok-

keii. De meeste niemve illustraties

zijn van lies van Willes. O'erigens

worden de illustratoren niet altijd

correct vermeld op de titelpagina.

Bijvoorbeeld: de omslagtekening

vanaf deeltje 6 lijkt me \*an Rie

Kooyman te zijn. die niet genoemd

wordt. en bii deeltje 9 en 10 wordt

ten onrechte Tjeerd Bottema niet

genoemd. Het is niet duidelijk \-an

wanneer deze "geheel vernieuwde

uitgave" dateert Het \Toegst geda-

teerde deeltje dat ik kon \inden. is uit

1948, en dat is al wel een 2ie druk.

Maar het lijkt me zeker \-an na de

oorlog. Laten we het op 1947 houden:

geen mooiere manier om het 4O-jarig

bestaan \-an "Zonneschijn* te vieren

dan met de zoveelste aanpassing.

Is sdioolboekjes verzamelen leuk?

Ja, zeker, Maar je kunt natuurlijk ook

een flink grote legpuzzel kopen.

Hilda van den Helm

Mengelwerk

Op 16 mei werd in museum I>e

Lakenhal in Leiden het boek Kindfren

van Holland gepresenteerd. Auteur

Saskia de Bodt overhandigde het

eerste exemplaar aan Henk Edehnan.

Het grootste deel \-an haar onder-

zoek voor dit boek is namelijk geba-

seerd op de Edelmancoilectie, 580

Amerikaanse boeken over Nederland

die het beeld bepaald hebben dat

Amerikanen sinds Hans Brinker over

Nederland hebben. Deze collectie

werd in 2004 door de Heer Edelman

geschonken aan de Koninklijke

Bibliotheek. Een twintigtal boeken

hieruit is op dit moment in De

Lakenhal tentoongesteld als onder-

deel \~an de tentoonstelling Holland
^T1

Mania. Nog tot en met 30 augustus

te zien.

Op 7 juni hield Saskia de Bodt in de

Lakenhal een lezing over haar onder-

zoek.

In Louvain-la-Neuve. t\\iiitig kilo-

meter van Bmssel. is het Herge

Museum geopeiid. foost Swarte

was de 'artistiek regisseur' van het

geheel. Het gebouw bestaat uit vier

teiitoonstellingszalen, die door glazen

loopbruggen zijn verbonden. Er zijn

300 originelen te zien %-an de Kuifie-

albums.

Nog tot eind September vindt in

Frankfurt/Main de HorTmann-

Sommer plaats in het kader van de

herdenking \*an de 2ooste geboorte-

dag van Heinrich Hoffrnann. De stad

heeft in samenwerking met verschil-

lende plaatselijke musea waaronder

het vernieuwde Struwwelpeter-

Museum, de Goethe-Universitat en

het Institut fur lugendbuchforschung

Bericiiten uit de wereld van het oude kinderboek
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een ongekend breed scala aan

activiteiten georganiseerd.

Tentoonstellingen, lezingen, publi-

caties, stadswandelingen, kinderacti-

viteiten en (buurt-)feesten - met veel

professioneel gevoerde publiciteit

- zetten de hele zomer de stad in het

teken van de bekende arts, politicus,

hervormer van de psychiatrie, maar

vooral auteur van het wereldwijd

meest succesvolle prentenboek ooit,

Der Struwwelpeter. Niet minder dan

zeven tentoonstellingen (alleen al in

Frankfurt) belichten alle aspecten van

Hoffmanns leven, de tijd waarin hij

leefde, zijn werk, de context van het

Biedermeier kinderboek, het ontstaan

van zijn beroemde prentenboek, de

invloed ervan op vorm en inhoud van

het kinderboek sindsdien, en nog

veel meer. Zelfs het oorspronkelijke

handschrift van Lustige Geschichten

und drollige Bilder, zoals de titel van

Der Struwwelpeter oorspronkelijk

luidde, is ervoor vanuit zijn kluis in

Niirnberg naar Frankfurt gekomen.

Een ongekende aandacht voor een

kinderboek(-enschrijver) zoals niet

eerder ergens vertoond. Zie voor

detailinformane

sommer.de en ga vooral, op weg naar

uw vakantie-bestemming, even van

de Autobahn af om er iets van mee

te vieren.

Internet

Op de website van de Koninklijke

Bibliotheek staat informatie over een

schenking van publicaties voor en

over onze Canadese bevrijders. De

aanleiding hiertoe waren een aantal

prentenboeken die men in Canada

niet kende. Maar het gaat ook om

ander drukwerk dat betrekking heeft

op het onderwerp. Zie:

http://www.kb.nl/dossjers/

canadezen/index.html

Als u materiaal hebt dat interes-

sant is voor de Canadese Nationale

Bibliotheek en dat zou willen

schenken, neem dan contact op met

Jeannette Kok. Ook informatie over

gedrukt materiaal voor of over de

Canadese soldaten dat aan het eind

van de oorlog en kort erna versche-

nen is, is welkom.

Wat nog wordt gezocht is bijvoor-

beeld:

- een extra exemplaar van Hi ha

Canada. Ze hebben er nu in heel

Canada maar een exemplaar van!

- de originele bladmuziek van Trees

heeft een Canadees, waarvan we

alleen maar een kopie hebben

kunnen schenken;

- het kleurboek Hoera! de Canadezen

komen, waarvan tot nu toe nog geen

exemplaar is gevonden;

- de rijmprent Bevrijdingsdag, met

tekst van Bertus Aafjes en illustra-

ties van Guus Inckel, in 1945 uitge-

geven door Contact. De tekst is op

de wijs van 'Drie kleine kleutertjes'

en begint met 'Drie Canadeesjes

/ die zaten op een jeep / boven op
een jeep'.

Hoogstwaarschijnlijk zijn er meer

van dit soort publicaties geweest,

maar hebben we die nog niet ont-

dekt. We vinden dat die 66k tot het

nationaal erfgoed van Canada beho-
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ren en willen er graag voor zorgen

dat ze in hun Nationale Bibliotheek

terechtkomen.

Een lijst van de reeds geschon-

ken publicaties is beschikbaar via

Jeannette Kok.

Abdelkader Benali is in de

Koninklijke Bibliotheek begonnen

met het samenstellen van een bloem-

lezing van kinderverhalen. Gerrit

Komrij ging hem in 2007 voor met

zijn bloemlezing van 1000 en enige

kindergedichten.

Zie hier:

http://www.kb.nl/dossiers/benali/

index.html en lees zijn weblog.

De bloemlezing, waarvoor hij 1200

boeken en tijdschriftjaargangen heeft

doorgenomen, wordt gepresenteerd

in de Kinderboekenweek in oktober.

Tentoonstellingen

Tot en met 31 oktober staat in het

Veluws Museum Nairac in Barneveld

de tentoonstelling Jetses aan de

wand, met originele schilderijen,

aquarellen en schetsen van Cornelis

Jetses (1873-1955). De tentoonstel-

ling biedt bezoekers een kijkje in

zijn manier van werken en kwam

tot stand met medewerking van

de Cornelis Jetses Stichting en

Noordhoff Uitgevers in Groningen,

waar een groot deel van zijn archief

wordt bewaard. Bij de tentoonstelling

is een rijk geillustreerd boek versche-

nen: Jetses aan de wand. Eerder was de

tentoonstelling in Rotterdam te zien

en later gaat de expositie nog naar de

Fraeylemaborg in Slochteren.

Tot 29 augustus is er in Nijkerk een

dubbeltentoonstelling te zien. In de

bibliotheek staat een tentoonstelling

over 100 jaar W.G. van de Hulst met

veel van zijn uitgaven; tevens is er

een bijzondere wandschildering te

zien die W.G. van de Hulst Junior

daar in 1993 aanbracht. In Museum

Oud Nijkerk is de expositie Lezende

mensen, gelukkige mensen te zien, die

de geschiedenis van uitgeverij en

drukkerij Callenbach documenteert,

vanaf haar oprichting in 1854. Voor

deze tentoonstellingen is samenge-

werkt met de Maatschap Erven W.G.

van de Hulst Senior en met de fami-

lie Callenbach.

Zie www.oudnijkerk.nl en

www.bibliotheeknij kerk.nl.

Adres: Museum Oud Nijkerk,

Holkerstraat 6 en Bibliotheek

Nijkerk, Frieswijkstraat 99.

Tot 29 augustus te zien het Nationaal

Onderwijsmuseum in Rotterdam de

tentoonstelling 'Nut'tig leren voor

iedereen', bij gelegenheid van het 225

jarig bestaan van de Maatschappij tot

Nut van 't Algemeen. De expositie

geeft een historisch overzicht van drie

eeuwen onderwijs, en van de initia-

tieven die het Nut heeft genomen ter

verbetering van scholen, schoolboe-

ken, het opleiden van leerkrachten en

het stichten van bibliotheken. Voor

het eerst zullen alle zestig educatieve

Nutsprenten die als beloning op scho-

len werden uitgedeeld, in Rotterdam

bij elkaar te zien zijn.

Ter gelegenheid van het jubileum

worden de Nutsprenten in boekvorm

uitgegeven: Leerzaame Prentjens voor

dejeugd. Het boek is samengesteld

door en voorzien van een begelei-

dende tekst door Jo Thijssen.

Tot 30 augustus 2009 organiseert

Stedelijk Museum De Lakenhal in

Leiden de manifestatie Holland

Mania. Het beeld van Nederland

bij Amerikanen en Japanners staat

centraal. Aanleiding is het Leidse

Pilgrimjaar en Japanjaar, waarin vier

eeuwen relaties tussen Nederland,

Japan en Amerika in Leiden worden

gevierd. Holland Mania speelt zich

af in De Lakenhal en op verschil-

lende andere locaties in Leiden. Er

worden ook Amerikaanse kinderboe-

ken geexposeerd die een beeld van

Holland geven, en er wordt een rijk

geillustreerd boek van Saskia de Bodt

over hetzelfde thema gepresenteerd:

Kinderen van Holland.

Tot 6 September staat in het Drents

Museum in Assen een tentoonstel-

ling over Ben Wierink. Opgeleid als

onderwijzer, had hij in het bijzonder

belangstelling voor het tekenonder-

wijs waarover hij zeer vooruitstre-

vende opvattingen had. De tentoon-

stelling toont zijn schilderijen, litho's

en houtsneden, allerlei door hem ont-

worpen drukwerk en boekillustraties.

Natuurlijk zullen de bijzondere kin-

derboeken die hij onder het pseudo-

niem "Oom Ben" publiceerde, te zien

zijn: Pirn's poppetjes en Jan Klaassen,

en ook de prachteditie van de door

hem geillustreerde uitgave van

Reynaert de Vos in de bewerking van

Stijn Streuvels. Bij de tentoonstelling

verschijnt een boek over Wierink van

de hand van Saskia de Bodt, Jeroen

Kapelle en anderen. Adres van het

museum: Brink i, Assen. Verdere

informatie op www.drentsmuseum.nl

Tot en met 21 november is in het

Museum van de Twintigste Eeuw

in Hoorn de expositie Alice in

Wonderland te zien. Er zijn honder-

den uitgaven van het boek in vrijwel
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elke taal en uitvoering te bekijken.

Ook zijn er diverse activiteiten, afge-

leid van de gebeurtenissen in het

boek, voor kinderen en volwassenen.

Meer informatie op

www.mnseumhoorn.nl

Publicaties

Bijna alle boeken die hieronder

warden 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

'Leerzaame Prentjens voor de Jeugd':

schoolprenten van de Maatschappij

tot Nut van 't Algemeen / Jo Thijssen.

- Utrecht: Matrijs, 2009. - 215 p.:

ill. ; 31 cm. - ISBN 978 90 5345 373 5;

€ 29,95 (tot I5 °kt. 2009)
Rijk gelllustreerde uitgave over de

schoolprenten van 't Nut, waarvan

opkomst en neergang zich afspeelden in

de iqe eeuw. Met ajbeeldingen van alle

Go prenten en een uitgebreide toelich-

ting op hun geschiedenis, ontstaan en

ontwikkeling vanafde Verlichting tot

ver in de tweede heljt van de 196 eeuw.

Het Nut streefde ernaar met zijn eigen

prenten een alternatief te bieden voor de

traditionele centsprenten, die merendeels

ah 'nietsbeduidend'ofzelfs 'onzedelijk'

werden beschouwd. Het doel van de

eigen prenten was om kennis en deugd-

zaamheid te bevorderen.

Par Amitie : de Vriendenrol

van PetroneLla Moens / Ans J.

Veltman-van den Bos & Jan de Vet.

- Nijmegen : Vantilt, mei 2009. -

ca. 224 p.: ill. ; 2ox 14 cm. -

ISBN 9789460040146 ; € 19,95.

Wetenschappelijke uitgave van de

'Vriendenrol', het album amicorum

van de vrijwel blinde dichteres, met

volledige transcriptie en uitvoerige

annotatie. Van belang voor onder-

zoekers van en geinteresseerden in de

Nederlandse cultuurgeschiedenis van

de periode 1786-1840. Met inleidende

essays over het genre vriendenboek, de

plaats van Moens' album daarin, de

gebruikte versvormen, de opvattingen

over vriendschap, en Moens' blindheid.

Bevat ook een genealogisch register, een

levensloop van Petronella Moens, en

informatie over hoar literaire kring met

de Bilderdijks, Wolff % Deken, Tolkns,

Van Meerten- Schilperoort, Ockerse-

Kleyn en Fenna Mastenbroek.

Zie ook www.petronella-moens.nl

Bernard Willem Wierink 1856-1939

/ Saskia de Bodt... [et al.]; Jan Jaap

Heij (red.). - Zwolle : Waanders,

2009." no P- : ill. ' 2& cm.
Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling

"Made in Arris : grafiek en prenten-

boeken van de Amsterdamse kunste-

naar B.W. Wierink (1856-1939)"

in het Drents Museum, Assen,

24 mei t/m 6 sept. 2009. -

ISBN 978-90-400-8590-1 pbk.

Fraai geillustreerd en goed gedocu-

menteerd boek over leven en werk van

Ben Wierink. Met aparte hoofdstukken

over de verschillende aspecten van zijn

kunstenaarschap en zijn activiteiten als

gewaardeerd leermeester aan verschil-

lende Amsterdamse kunstopleidingen.

Het leven van Dinah Kohnstamm

(1869-1942) / samenstelling

en redactie Dolph Kohnstamm.

- Amsterdam : Joods Historisch

Museum, 2009. 71 p. : ill. ; 20 on.

- ISBN 978 90 802 0294 8.

Beschrijving van leven en werk van

een Amsterdamse kunstenares die ook

een prentenboek 'Pukjes droom' maakte

met bloemen in mensengedaante in

de traditie van Walter Crane en Ernst

Kreidolf.

Zwerven binnen grenzen : Riet

Raaphorst, bevlogen talent in

Wassenaar / Mieke van den Berg en

Dirk Idzinga. - Zaltbommel: Aprilis,

2009. - ISBN 978.90.5994.264.6.

Beschrijving van het korte leven

van Riet Raaphorst (1919-1946). Ze

schilderde, schreef gedichten en maakte

illustraties voor prentbriejkaarten en

voor kinderboeken, o.a. bij teksten van

Clinge Doorenbos.

Zonder twijfel: Pieter Jongeling

(1909-1985), journalist, politicus

en Prins / Herman Veenhof. -

Barneveld : Vuurbaak, 2009. -

431 p. : ill. ; 22 cm. -

ISBN 978-90-5560-421-0.

Biografie van de gereformeerde jour-

nalist, politicus en kinderboekenschrij-

ver die onder het pseudoniem Piet Prins

series kinderboeken schreef over 'Snuf

de hond'r 'Wambo' en 'Holland onder

het hakenkruis'. Hoofdstuk 24 (p. 370

-385)- getiteld 'Snuf, de Heidelbergse

herder', is gewijd aan zijn ruim zestig

jeugdboeken waarvan niet minder dan

3 miljoen exemplaren werden verkocht.

BUITENLAND

Handbuch zur Kinder- und Jugend-

literatur / Theodor Bruggemann ...

[et al.]. - Stuttgart: Metzler, 1982-....

-... dl. : ill. ; 27, 28 cm.

[6]: Von 1850 bis 1900 / Otto
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Drunken ... [et al.]. - 2008. - L,

1751 p. ; 27 cm + CD-ROM. -

ISBN 978-3-476-01687-4

Het 6e deel van de reeks kloeke hand-

boeken over de Duitsejeugdliteratuur,

van het begin van de boekdrukkunst tot

1990. Dit deel bestaat uit een inleidend

deel met informatie over de economische,

sociale, culturele, pedagogische en poli-

tieke context, en geeft een complex beeld

van traditionele en moderns literaire

structuren en stromingen. Dan volgt een

deel met artikelen over diverse genres,

de belangrijkste boeken, auteurs en uit-

gevers. Een bibliografisch deel met een

selectie van 1000 titels (uit een geheel

van 25.000) sluit het boek af.

Wunderwelt Spielbilderbiicher.

Sammlung Inge Hase / Inge Hase

& Angela Heilmann. - Lindau :

Kulturamt Lindau, 2009. - 60 p. :

ill. ; 21 cm.; € 8,50.

Begeleidende publicatie bij een ten-

toonstelling van beweegbare boeken die

tot 2ijuni in Lindau aan de Bodensee

te zien was. Biedt een geschiedenis van

het (Duitse) beweegbare boek en een

beschrijving van een aantal subgenres,

verlucht met vele kleurenafbeeldingen

van boeken uit de zeer bijzondere

collectie van Inge Hase uit Stuttgart.

Psychoanalytic responses to child-

ren's literature / by Lucy Rollin and

Mark I. West. - Repr. - Jefferson,

NC [etc.] : McFarland, [2008]. - xii,

178 p. ; 23 cm le dr.: 1999. -

ISBN 978-0-7864-3764-1

Onderzoek naar de psychologische

dieptestructuur van belangrijke kinder-

boeken als Pinokkio, De wind in de

wilgen, De prins en bedelknaap,

Charlotte's web, Mickey Mouse en

Mother Hubbard. Uitgaand van de

ideeen van Sigmund Freud, Alice Miller

en Jacques Lacan onderzoeken de

auteurs de psychologische ontwikkeling

van de karakters, analyseren de readies

van kzers en bestuderen de levens van

schrijvers en illustratoren als Beatrix

Potter en Jessie Willcox Smith.

Russian children's literature and

culture / ed. by Marina Balina and

Larissa Rudova. - New York [etc.] :

Routledge, cop. 2008. - xvii, 390 p.

: ill. ; 24 cm. - (Children's literature

and culture ; 48). -

ISBN 978-0-415-97864-4 hbk :

Bundel artikelen over 75 jaar Sovjet-

Russische kinderliteratuur. Volgens de

auteurs hadden de makers er van meer

experimented en artistieke vrijheid

dan de sociaal-realistische auteurs voor

volwassenen. Het belang van kindercul-

tuur, literatuur, strips, theater enjilm

bij de vorming van een Sovjetidentiteit

wordt in een breder kader geplaatst en

onderzocht.
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Moulding the female body in

Victorian fairy tales and sensation

novels / Laurence Talairach-Vielmas.

- Aldershot: Ashgate, 2007. -

188 p.: ill.; 24 on. -

ISBN 978-0-7546-6034-7 hbk:

£50.00

Onderzoek naar de weergave van

vrouwelijkheid in i$e eeuwse kinderboe-

ken, sprookjes en sensatieverhalen, onder

andere in het werk van Lewis Carroll en

Juliana Horatia Ewing. Victoriaanse

meisjes en vrouwen uit de midden- en

hogere klassen stonden onder grote

maatschappelijke druk om te voldoen

aan de culturele en esthetische normen

van hun tijd. De beschrijvingen van hel-

dinnen in de Victoriaanse tijd zijn vol-

gens de auteurjuist in niet-realistische

verhalen zeer realistisch.

The translation of children's litera-

ture : a reader / ed, by Gillian Lathey.

- Clevedon [etc.]: Multilingual

Matters, cop. 2006. - VIII, 259 p. :

ill; 21 cm. - (Topics in translation ;

31) ; ISBN 978-1-85359-906-9 geb.

Onderzoek in verschiUende discipli-

nes heeft bijgedragen aan meer kennis

en begrip van de cross-culturele transfor-

matie en receptie van kinderliteratuur.

In deze reader zijn tijdschriftartikden

en hoofdstukken uit de laatste dertig

jaar bij elkaar gebracht. Daaronder

bijdragen over Idassieken zoals de

sprookjes van de gebroeders Grimm in

Engdand, Collodi's Pinokkio, Kastner's

Emit die verandert in Michel ofde aan-

passingen van het sprookje Doornroosje.

Onderzocht wordt wat nationaal, en

wot international! is aan de klassieken,

hoe ulustraties vertaald kunnen worden,

en meer.

Children's literature / M.O. Grenby.

- Edinburgh : Edinburgh University

Press, cop. 2008. - XXII, 232 p.; 23

cm. - (Edinburgh critical guides to

literature). - ISBN 978-0-7486-2273-3

geb.

Inleiding in de jeugdliteratuur door

een docent aan de Vniversiteit van

Newcastle. Bevat onderzoek naar de

ontwikkeling van genres, hoofdstukken

overfabels, gedichten, moralistische

verhalen en leerboeken, schoolverhalen,

gezinsverhalen enfantasie- en avontu-

renverhalen. Besluit met een chronologi-

sche lijst van de belangrijkste publicities

voor kinderen.

A critical histon- of French children's

literature / Penny Brown, - New York

[etc.]: Routledge, 2007-2008. - 2 dL;

24 cm. - Deel 2:. - 312 p. -

ISBN-io: 0415973260 ;

ISBN-I3: 978-0415 97327-9.

Het eerste. deel van deze Engelstalige,

studie over Franse jeugdliteratuur

behandelde de periode 1600-1830. In

deel II de i$e en 2oe eeuw met onder

meer hoofdstukken over realistische

famtiieverhalen; Jules Verne, zijn

uitgever en het wetenschappelijke avon-

turenverhaal; de rol van Ulustraties; de

verbeelding opnieuw aan de macht.

Uit de tijdschriften

Ook voor de tijdschnfiartikelen geldt

dat deze aUemaal aanwezig zijn bij

de Koninklijke Bibliotheek.

NEDERLAND

Berichten van Moeder de Gans (jrg.

10, no. i, maart 2009) bevat nieuws

over een wisseling in de leiding van
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de SKC en de mogelijke verhuizing

naar een oude kerk, en artikelen over

Doekel Dijkstra en Wilhelm Busch.

In Boekenpost (no. 101, mei/juni

2009) staat een artikel van Janneke

van der Veer over drukwerk voor en

over de Canadese bevrijders, over

boekenleggers van Andre Vlaanderen,

de heruitgave van het Tom Poes

Weekblad, en over illustratrice

Ruscha Wijdeveld (1912-2004).

Leesgoed (jrg. 36, no. 2, 2009) bevat

een bespreking van Zwart : Sambo,

Tien kleine negertjes, Pijpje Drop,

Pompernikkel en anderen door Frits

Booy.

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl.

79, febr. 2009) bevat lemma's over

Kenneth Grahame, A.}. Hoogenbirk,

Frouck van der Hooning, en Arie

Pleysier.

Literatuur zonder Leeftijd (no. 78,

voorjaar 2009) bevat onder meer arti-

kelen over het gezin in bewerkingen

van 'klassiekers' voor kinderen; her-

vertellingen van de klassieken; oude

liedjes en hun achtergrond; herin-

neringen aan Diet Huber en Tine

van Buul; en een recensie van Zwart:

Sambo, Tien kleine negertjes, Pijpje

Drop, Pompernikkel en anderen door

Toin Duijx.

De negentiende eeuw (jrg. 32, no.

4, 2008) bevat een artikel van Louis

Saalmink over I'ami des petits enfants

door Xavier Marmier, een Franse

prozavertaling van de gedichten van

Hieronymus van Alphen.

Ons Amsterdam (maart 2009) bevat

een artikel van Jan Stroop over arts

en dichter Jan Pieter Heije (1809-

1876).

Stripschrift (no. 400, juni 2009)

is gewijd aan Herge en Kuifje, met

onder andere een uitgebreid artikel

over de invloed van de schone kun-

sten op Herge.

Vrij Nederland (25 april 2009)

bevat een herinnering van Kristien

Hemmerechts aan de Pitty-reeks van

Enid Blyton.

De witte bison (no. 5, april 2009)

bevat onder meer een artikel over de

uitgever A.G. Schoonderbeek en zijn

Karl May-serie; en een over Karl May

als inspiratiebron voor de dichter

Armando.

BUITENLAND

1001 Buch (no i, febr. 2009) bevat

een bijdrage over een herleving van

de Rode Zora (1937) en haar auteur

Kurt Held.

Children's literature in education

(jrg. 40, no. 2, juni 2009) bevat een

artikel over burgerschap en identiteit

in twee vroegtwintigste-eeuwse klas-

sieken: Niels Holgersson en Scouting

for boys. t

Illustration (no. 19, lente 2009) bevat

o.a. artikelen over de Engelse reeks
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'Ladybird' (vanaf 1914 verschenen),

en over drie Britse illustratoren:

Charles Brock (1870-1938) en zijn

broers Henry (1875-1960) en Richard

La Revue des livres pour enfants (no.

246, april 2009) bevat een dossier

over kunst en kinderboeken.

Verantwoording
illustraties

De illustraties in dit nummer zijn

afbeeldingen van loeboks, Russische

kinderprenten zoals getoond bij de

lezing van Aernout Borms op de

recente studiedag.

Vragen

A: In de vorige Berichten vroeg Perry

Moree naar informatie over het boek

Het verijdelde complot, en de schrij-

ver ervan: Wim Wouters. Inmiddels

heeft Perry informatie over het boek

toegestuurd gekregen van Rein

Talens uit Norg die bovendien sugge-

reerde dat het bij de auteur zou kun-

nen gaan om een pseudoniem van

Adri van Witzenburg, de schrijver

van een aantal Kwartjesboeken en

enkele andere jongensboeken.

V: Ik heb tot nu toe altijd gedacht dat

er van Piet Worm's "Klip-klapjes"

acht deeltjes bestonden, waarvan er

drie een bewerking waren van vers-

jes uit Piet de Smeerpoets. Nu blijkt

dat er mogelijk zelfs elf deeltjes zijn

geweest en dat bij die drie extra titels

ook nog een "Soep Hein" zou zitten.

Heeft iemand daarvan een exemplaar

dat zij mij zou willen schenken of

dat ik tenminste zou mogen inzien?

Reacties naar Theo Gielen, 030-

2319162 of Aeogjelen^wanadoanJ

V: Bij enkele donateurs is het idee

gerezen om een (coffeetable-) boek

te gaan maken over 'papieren speel-

goed1 1940-60. We denken daarbij

aan het ruime gebied van kwartetten,

puzzels, spellen, kleurboeken, bouw-

platen, aankleedpoppen, speelboe-

ken, etc. Op de juiste manier gepro-

duceerd, met een aantrekkelijke

opmaak, kan daarmee beslist een

grote oplage worden gehaald.

Het boek zou - naast heel veel

kleurenillustraties - hoofdstukken

kunnen bevarten over de illustrato-

ren en schrijvers, maar ook korte

bedrijfsgeschiedenissen van uitge-

verijen van dit soort materiaal als

Victory, Mulder, Koster, Multicolor,

Selecta, etc. De geschiedenis zou

per bedrijf of per soort object kun-

nen worden beschreven, waarvoor

verschillende mensen vanuit hun

specifieke kennis bijdragen zouden

moeten leveren. Hoofdstukken over

Victory, over legpuzzels en over

Corina en Toy Land zijn al toegezegd.

Geert Bekkering en Henk van der

Lee zouden graag in contact komen

met mensen die kennis hebben van

bedrijfsgeschiedenissen, of juist

een verhaal zouden willen schrijven

over de ontwerpers, illustratoren en

schrijvers. En natuurlijk ook met

mensen die dit soort materiaal uit

bedoelde periode verzameld hebben

en het willen laten fotograferen voor

zo'n publicatie. Reacties graag naar

Geert Bekkering, tel. 053-4300691,

g • h • bekkering @ home. nl
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