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Zo is er al weer heel wat op touw gezet en werken we als 

bestuur hard om alles wat in de steigers staat ook in een 

definitief bouwwerk om te zetten.

 Jant van der Weg, voorzitter

Van het bestuur

Hoewel de bijna zomerse zon verlokkend door mijn raam 

schijnt, moet er ook nog gewerkt worden. Het schrijven 

van dit bericht is één van die werkzaamheden, want 

de activiteiten van onze Stichting gaan gewoon door. 

Bijvoorbeeld de voorbereidingen voor een excursie in 

september. Op verschillende plekken zijn er momenteel 

tentoonstellingen met pop-up boeken; het bestuur heeft 

voor een bezoek aan Museum Meermanno in Den Haag 

op 25 september gekozen. De uitnodiging en nadere 

bijzonderheden vindt u in de bijlage bij deze Berichten. 

Over deze tentoonstellingen vindt u ook nadere informatie 

op onze website. 

Ook de najaarsstudiedag staat al in de steigers. Afgelopen 

voorjaar hielden we een studiedag met als overkoepelend 

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

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

thema hebben gekozen: de uitgeverij in de negentiende 

eeuw. Dit naar aanleiding van een tentoonstelling over 

uitgever I. de Haan in het Noord-Hollands Archief 

in Haarlem, die waarschijnlijk geopend wordt op die 

studiedag. Meer hierover in de volgende Berichten.

Zoals op de voorjaarsstudiedag al werd aangekaart, heeft 

de Stichting dringend meer donateurs nodig. Financieel is 

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

nogal wordt beknibbeld en bezuinigd. De penningmeester 

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

bijgesloten nieuwe folder, die er volgens ons fris en helder 

uitziet en ook als zodanig is beoordeeld door de jongere 

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

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

overhalen om tot ons gezelschap toe te treden. Daarmee 

kunt u het bestuur - tenslotte ook een team van vrijwilligers 

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

verder breed worden ingezet. Ook het Nieuwjaarsgeschenk 

staat inmiddels in de steigers. Het belooft weer een 

interessante uitgave te worden, maar meer mag ik u daar 

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

aan het eind van het jaar graag verrassen.

juni 2011 no. 70

Bericht van de  
penningmeester

In 2010 ontving de SGKJ een bedrag van a 4750 aan 

donaties van 181 donateurs. Mijn hartelijke dank 

aan de 21 donateurs die meer dan de minimale 

bijdrage van a 25 overmaakten. Maar... onze 

uitgaven (zonder het symposium) bedroegen in dat 

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

a 1250 voor het jaarboekje en a 1000 voor de 

studiedagen. Zoals in de laatste vergadering al is 

meegedeeld sloten we 2010 af met een verlies van 

ongeveer a 1000 - die we uit onze beperkte reserve 

konden dekken. Maar het financiële draagvlak is te 

gering en onze stichting verkeert in zwaar weer. De 

voorzitter heeft er al op gewezen dat we dringend 

behoefte hebben aan meer donateurs en ik hoop 

van harte dat u de bijgesloten folder gebruikt voor 

de werving van nieuwe donateurs. Maar er is meer. 

Op dit moment - half mei 2011 - ontving ik van 

ruim honderd donateurs hun bijdrage. Ik hoop het 

dus van nog ca. tachtig donateurs te ontvangen. 

Reden waarom u een herhaald betalingsverzoek bij 

deze Berichten ontvangt. Een betalingsverzoek dat 

uiteraard alleen gericht wordt aan de donateurs die 

nog geen donatie hebben overgemaakt. Vanwege 

de gecentraliseerde verzending door de drukker 

ontvangen helaas alle donateurs mijn herhaald 

betalingsverzoek. 

 

 Aernout Borms, penningmeester SGKJ

Van het bestuur

Dat was me toch een prachtige dag, die 25e mei in de 
Amsterdamse OBA, onze jubileum-studiedag! Met 
twee hoogtepunten: de uitreiking van de Hieronymus 
van Alphen Prijs 2013 aan Anne de Vries en de 
opening van de jubileumtentoonstelling door Job 
Cohen. Bij dat laatste kwamen de boeken bijna 
letterlijk van boven vallen! Wie het gemist heeft, en 
wie ook de tentoonstelling Een kinderboek met een 
verhaal nog niet gezien heeft, verwijs ik naar onze 
website. Daar kunt u nog even (na)genieten. Tot en 
met 26 juni stond de tentoonstelling in de OBA, 
daarna van 2 juli tot 24 augustus in de bibliotheek in 
Rotterdam. Van de diverse lezingen die in de OBA 
werden gehouden, kunt u een korte samenvatting 
in dit nummer van de Berichten lezen. Als bestuur 
zijn we uiteraard blij met de positieve reacties op de 
jubileumdag èn met het groeiend aantal vrienden van 
de stichting, die deze dag als gevolg had.
Toch ging het bestuur snel daarna weer aan de slag 
met het ‘gewone’ werk. Zo werd er op 19 september 
een excursie georganiseerd naar het depot van de 
Jan Andersoncollectie in het streekmuseum van 
Vlaardingen. Daar kreeg u eerder al een aparte 
uitnodiging voor.
Bovendien waren er de voorbereidingen voor de 
studiedag in het najaar, waarvoor u bijgesloten de 
uitnodiging vindt. Deze keer gaan we eens naar 
het oosten van het land en wel naar Nijmegen, 
naar het Katholiek Documentatie Centrum op de 
universiteitscampus. Interessant aan deze dag is - 
behalve de lezingen - een wat andere opzet van de 
middag. Bij onze stichting zijn heel wat verzamelaars 
van oude kinderboeken aangesloten. Deze keer 
krijgt een drietal van hen gelegenheid iets over 
hun verzameling te vertellen in een soort carrousel 

waarbij ook nog een rondleiding door het KDC 
opgenomen is. In verband met de beschikbare ruimte 
is het wel noodzakelijk dat u zich voor deze studiedag 
opgeeft bij onze secretaris. 
Er zijn zelfs ook al plannen voor de 
voorjaarsstudiedag van 2014. Dat heeft te maken met 
het 150-jarig jubileum van uitgeverij Kluitman. Voor 
dit samenwerkingsproject van de KB, de uitgeverij en 
onze stichting is een werkgroep samengesteld die op 
vrijdag 9 mei een symposium zal organiseren. Dan 
zal onder andere het jubileumboek van Kluitman 
worden gepresenteerd, waaraan ook bestuursleden 
en vrienden van de SGKJ meewerken. U hoort daar 
uiteraard in de volgende Berichten meer over.

Met hartelijke groeten namens het bestuur,

Jant van der Weg, voorzitter

Blog

Sinds kort is de website van de Stichting 
uitgebreid met een blog over oude kinderboeken, 
centsprenten, papieren speelgoed en nog veel 
meer. Er kunnen korte teksten met afbeeldingen 
worden geplaatst. Na enige aanloopmoeilijkheden 
(de site werd meteen al gehackt) zijn inmiddels 
enkele blogs als proef geplaatst. Ook ú kunt 
uw bewondering / enthousiasme / afkeer / 
verzamelaarsgeluksmoment, enz. delen met 
de vrienden van het oude kinderboek en de 
centsprent. Stuur een tekst (max. 450 woorden) en 
afbeeldingen (max. 3) naar Jeannette Kok, dan zal 
zij kijken of er een blog van te bakken is.
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Nieuw: prints uit de sprookjes-   
collectie van de KB 

Bij deze Berichten treft u een ansichtkaart van 
Roodkapje aan. Deze kaart wordt als aardigheidje 
aangeboden door de Koninklijke Bibliotheek. 
Nederland viert dit jaar 200 jaar sprookjes 
van Grimm en de KB zet daarom graag haar 
sprookjescollectie in het zonnetje. Op www.kb.nl/
sprookjes vindt u een speciale webpagina over dit 
onderwerp. 
   Graag maken we u attent op een bijzondere 
actie: dit najaar kunt u afdrukken bestellen 
van afbeeldingen uit onze sprookjescollectie. 
Speciaal voor deze actie hebben we de mooiste 
sprookjesafbeeldingen bij elkaar gezocht. De 
afbeeldingen kunnen naar wens worden geprint 
op luxe dubbele ansichtkaarten (incl. enveloppen), 
posters, canvas, plexiglas of aluminium. U kunt ook 
kiezen voor kant en klare setjes ansichtkaarten met 
verschillende afbeeldingen, die we voor u hebben 
samengesteld. Via de website kunt u de selectie 
bekijken. 
   Verder zijn vijf prachtige historische kinderboeken 
geselecteerd waaronder Het leelijke jonge eendje 
(1893) met de kunstzinnige litho’s van Th. van 
Hoytema en Mooi Elsje (Belle en het Beest, 1874) met 
indrukwekkende houtgravures van Walter Crane. 
Deze titels, en nog drie andere sprookjesboeken, 
kunt u als soft cover boek bestellen: leuk als cadeau 
in de decembermaand, maar ook handig voor 
studiedoeleinden. Bestellen gaat eenvoudig en snel, 
exclusief en alleen dit najaar, via de website van de 
KB: www.kb.nl. De bestelling wordt binnen enkele 
dagen bij u thuisbezorgd.

Karin Vingerhoets

Studiedag  

Tijdens deze voorjaarsstudiedag werd het twintigjarig 
bestaan van de Stichting gevierd met een aantal lezingen 
- waaronder een terugblik op twintig jaar werken aan de 
erkenning van het belang van kinderboeken als erfgoed 
- de uitreiking van de Hieronymus van Alphenprijs 
zoals toegekend door een jury van wetenschappers - en 
de officiële opening van een tentoonstelling waaraan veel 
Vrienden van de SGKJ hadden meegewerkt. 

SGKJ: twintig jaar (en meer) studie 
èn vriendschap 

Op 25 mei j.l. vierden we als stichting ons 
20-jarig jubileum. Na als werkgroep van het in 
1985 opgerichte Landelijk Platform Kinder- en 
Jeugdliteratuur te hebben gefungeerd, werd de 
stichtingsakte op 3 juni 1993 ondertekend door 
toenmalig penningmeester Gerard Brantas.   
Een wezenlijk onderdeel van het stichtingswerk 
vormen sindsdien de studiedagen.  Aan de ene kant 
bieden ze voor de deelnemers lezingen die aansluiten 
bij hun belangstelling; aan de andere kant krijgen 

onderzoekers (met name ook studenten) de kans hun 
onderzoek op het gebied van het oude kinderboek te 
presenteren. Dat heeft in de loop van de jaren een 
grote verscheidenheid aan onderwerpen opgeleverd. 
Soms hadden de studiedagen een centraal thema, 
zoals het Reynaert-weekend in Hulst (1996) of de 
studiedag over de biografie (2011). Een centraal thema 
was er bij de symposia, zoals dat over de vernieuwing 
in de jaren vijftig van de 20e eeuw (2010) en het 
tweedaagse symposium ‘Tot volle waschdom’ 
(1999), dat in samenwerking met de Nederlandse 

onderzoekers (met name ook studenten) de kans hun 
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Boekhistorische Vereniging was georganiseerd. 
Samenwerking was er ook met IBBY-Nederland en 
de BNO (Bond van Nederlandse Illustratoren) bij 
het symposium ‘Ingeprent? Illustraties toen en nu’ 
(2003). Behalve  studiedagen worden er ook excursies 
naar voor SGKJ-ers interessante tentoonstellingen 
en collecties gehouden. De Mr. van Veen-groep voor 
wetenschappers die bepaalde onderwerpen wilden 
uitdiepen, en het Kinderboekencafé leidden een niet 
al te lang leven.

Belangrijk waren en zijn nog altijd de 
Berichten; ze staan - met de studiedagen en de 
Nieuwjaarsgeschenken - in de top drie van onze 
vrienden. Dit periodiek bestaat sinds 1994 en geeft 
naast verslagen van de werkzaamheden van de 
Stichting interessante en relevante informatie op 
het gebied van de oude kinderboeken. Dit onder 
de bezielende leiding van Jeannette Kok en Theo 
Gielen, in het verleden bijgestaan door Toin Duijx 
en Nel Teeuwen. Een andere zeer gewaardeerde 
uitgave is het sinds eind 2001 bij iedere jaarwisseling 
gepresenteerde deel uit de serie De Waare Rijkdom 
over zeer uiteenlopende onderwerpen. Informatie 
over de SGKJ zelf is te vinden op onze fraaie website 
waarvoor ideeën van Jaap ter Linden concreet werden 
gemaakt door Aernout Borms, de huidige webmaster.

Hoe ziet de toekomst van de belangstelling voor 
(oude) kinderboeken – en dus ook voor onze 
Stichting - eruit in deze voor cultuur niet echt 
gemakkelijke tijd? Weliswaar spelen teruglopende 
financiën een belangrijke en beperkende rol, maar 
gelukkig zijn er naast minder positieve geluiden ook 
lichtpuntjes te ontwaren. Zo kan er elk jaar opnieuw 
een Woutertje Pieterseprijs worden uitgereikt met 
een volle zaal in het onderwerp geïnteresseerden. Nog 
steeds wordt er op universiteiten onderzoek gedaan 
naar kinder- en jeugdliteratuur en is er in Tilburg 
sinds kort zelfs een masteropleiding, enthousiast 
gedragen door Helma van Lierop en Toin Duijx. 
Er verschijnen van tijd tot tijd proefschriften op dit 
gebied en er is speciale aandacht voor illustraties 
door de Fiep Westendorpleerstoel aan de UvA, bezet 
door oudbestuurslid Saskia de Bodt. Het Lexicon en 
Literatuur zonder leeftijd  bestaan nog steeds. 

Het algemene klimaat rond het kinderboek is 
beter geworden, mede door het werk van de 
SGKJ. Uiteraard ondervindt ook onze Stichting 
de nodige financiële problemen. Maar we gaan 

vol enthousiasme de toekomst tegemoet. Onze 
stichtingsvrienden spelen daarbij een grote rol: 
prima bezoekersaantallen voor onze studiedagen, 
enthousiaste reacties op de diverse jaarboekjes en 
op de Berichten - die we nog steeds kunnen uitgeven 
zonder gebrek aan kopij. Ook de reacties op een 
kleine enquête, gehouden bij gelegenheid van dit 
jubileum, stemmen ons als bestuur optimistisch. De 
belangstelling voor het oude kinderboek leeft nog 
steeds en mensen willen zich daar niet alleen voor 
inzetten, maar het ook financieel mogelijk maken. 
Wij als bestuur gaan vol goede moed de toekomst 
in en zullen daarbij de nodige creativiteit inzetten, 
geïnspireerd door en samen met onze vrienden 
binnen de Stichting. Tegelijkertijd streven we naar 
samenwerking met andere organisaties op ons 
terrein.  De jubileumtentoonstelling illustreert de 
interesse in het (oude) kinderboek ten volle. Daarmee 
is de afgelopen jubileumviering - ondanks enige 
geldzorgen - een inspiratiebron om full speed met 
ons werk door te gaan.

 Jant van der Weg, voorzitter.

Bernardina Midderigh-Bokhorst 

Bernardina Midderigh-Bokhorst (1880-1972) was 
een veelzijdige kunstenares die in veel verschillende 
kunstvormen en materialen gewerkt heeft. Het 
leeuwendeel van haar oeuvre bestaat echter uit 
enerzijds kinderboekillustraties, anderzijds mode-
illustraties. Bernardina was sterk betrokken bij de 
Reformbeweging en hechtte grote waarde aan zowel 
fatsoenlijke kleding als aan de opvoedende werking 
van het kinderboek. De vraag die in deze lezing 
gesteld werd, was dan ook: welke uitgangspunten 
hanteerde Bernardina bij het kleden van de 
personages in de door haar geïllustreerde (kinder-)
boeken? Welke wisselwerking zien we tussen haar 
modeprenten en haar overige werk?
   Een kostuumhistorische analyse van de 
boekillustraties van Bernardina Midderigh-Bokhorst 
maakt duidelijk dat zij haar personages buitengewoon 
modieus kleedde. Moderne personages zijn volgens 
de laatste trends gekleed en historische figuren 
dragen de mode van hun tijd. Deze modegetrouwheid 
wordt echter getemperd door een groot realisme: 
wie in het dagelijks leven niet modieus gekleed 
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ging, deed dat in de illustraties van Bernardina ook 
niet. Oma’s en personages uit arme milieus krijgen 
dan ook géén mooie kostuums aan. Daarnaast legt 
Midderigh-Bokhorst nadruk op het karakteristieke 
van elk personage: een prinses of heks moet allereerst 
voor het kind herkenbaar zijn, en dan pas - eventueel 
- modieus gekleed. Een praktische opvatting, die goed 
bij een aanhangster van de praktische Reformmode 
past.

Bregje Hofstede

Gust van de Wall Perné, illustraties 
en boekverzorging

De Nederlandse kunstgeschiedenis kent vele 
‘vergeten’ kunstenaars; in dit lijstje hoort ook Gust 
van de Wall Perné (1877-1911) thuis. Toch is Van de 
Wall Perné vandaag de dag - ruim 100 jaar na zijn 
dood - nog bekend door de bundeltjes Veluwsche 
Sagen (1909 en 1912): een totaalkunstwerk waarin 
tekst en beeld één geheel vormen, met gestileerde 
illustraties, versierde initialen en vignetten.
Van de Wall Perné groeide op in Apeldoorn en werkte 
en woonde afwisselend in Amsterdam en in een 
door hemzelf ontworpen huis in Hoog Soeren op de 
Veluwe. Hoewel hij was opgeleid als tekendocent, 
was hij ook actief als meubelontwerper, schilder, 
textielkunstenaar, illustrator en boekvormgever. Hij 
maakte een groot aantal boekomslagen in de stijl 
van de Nieuwe Kunst en illustreerde onder andere 
voor De Waterkindertjes (1905) van Charles Kingsley, 
Moderne sprookjes van Oscar Wilde (1906) en Moeders 
vertellingen van Nynke van Hichtum (1911). 
Vooral in de meer sprookjesachtige decors toont 
Van de Wall Perné zijn talent, zoals in het door 
hemzelf geschreven woudsprookje De Kolenbrander 
en de Reus (eerste uitgave 2011). Een unicum is het 
Reuzenprentenboek uit 1906, met versjes van Tante 
Jo (pseudoniem van Mevr. Schmidt Brandenburg). 
De grote tekeningen hierin zijn sterk gestileerd 
en strak van vorm. Ze sluiten aan bij Van de Wall 
Perné’s ideeën over de kunst, die volgens hem veel 
abstracter moest worden om ‘dieper te worden in de 
idee’ - een streven dat hij deelde met Piet Mondriaan. 
Zijn figuren werden hierdoor tot symbolen en zijn 
natuurtaferelen kregen een mysterieuze sfeer. 
Van de Wall Perné wilde op deze manier ook oude 

volksverhalen laten herleven, bijvoorbeeld in zijn 
Veluwsche sagen, maar ook in de tekeningen en 
versieringen bij Frans Berdings bewerking van De 
Edda (1911). Hoewel Van de Wall Perné er nog niet 
geheel in slaagde zijn ideeën op papier of op doek 
te zetten – zijn werk was nog volop in ontwikkeling 
toen hij in 1911 plotseling overleed - was hij er stellig 
van overtuigd dat ook illustraties vroegen om een 
moderne, gestileerde ontwerpvorm. Hoe zijn werk 
zich verder ontwikkeld zou hebben als hij niet zo 
vroeg gestorven was, blijft een open vraag. 

 Annemiek Rens

Annemiek Rens is kunsthistoricus en schreef haar 
afstudeerscriptie over Gust van de Wall Perné. In 2011 
organiseerde zij in het CODA Museum in Apeldoorn een 
tentoonstelling en verzorgde zij een publicatie over zijn 
werk. Ook hierna blijft zij haar onderzoek naar Van de 
Wall Perné voortzetten. Mocht u in het bezit zijn van een 
werk van deze kunstenaar (in het bijzonder schilderijen 
en andere originelen), dan zou zij u zeer erkentelijk zijn 
wanneer u contact met haar wilt opnemen via mail@
annemiekrens.nl. 
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Isotype en educatieve illustratie

Isotype is de naam die verbonden is aan zowel een 
methode voor beeldstatistiek als aan een collectief 
dat in de periode 1920-1970 werkzaam was in 
achtereenvolgens Oostenrijk, Nederland en Engeland. 
De beweging richtte zich op volkseducatie door 
middel van visuele middelen en een universele 
beeldtaal. 
Onder leiding van de filosoof, econoom en socioloog 
Otto Neurath (1882-1945) werd een methode 
ontwikkeld met het doel wetenschappelijke 
kennis over natuur en maatschappij in visuele 
vorm overdraagbaar te maken. Neurath wilde 
kennis democratiseren, er een menselijke maat 
aan geven, en op basis van deze gehumaniseerde 
kennis zou dan volgens hem iedereen kunnen 
deelnemen aan het politieke leven. Neuraths werk 
en gedachtegoed worden beheerst door idealen 
als toekomstgerichtheid, internationalisme en 
functionalisme, en verheerlijken de wetenschap. 
Vanaf 1926 was ook de Duits-Nederlandse graficus 
Gerd Arnzt (1900-1988) betrokken bij de beweging. 
Hij ontwierp in totaal zo’n vierduizend symbolen 
voor zo’n universele beeldtaal. 
De pictogrammenbeeldtaal van Isotype is 
bijvoorbeeld nog te herkennen in hedendaagse 
bewegwijzering en beeldinstructies. 
In de jaren veertig ontwikkelde Neurath samen met 
zijn vrouw, de onderwijzeres Marie Reidemeister 
(1898-1986), ook een toepassing van Isotype in 
educatieve kinderboekjes. Zij waren toen in Londen 
gevestigd als het Isotype Institute. De vroegste 
ontwerpen – ze bevinden zich in de Isotype 
Collection van de Universiteit van Reading – tonen 
al visuele elementen die ook in de latere boekjes nog 
worden gebruikt, zoals de dwarsdoorsnede en de 
opeenvolging van beelden op een (dubbele) pagina 
om een bepaalde ontwikkeling duidelijk te maken, 
bijvoorbeeld een chronologische. Ook kenmerkend 
voor deze boekjes is het typische, functionele 
kleurgebruik. Uitgever Max Parrish adverteerde dan 
ook nadrukkelijk met dit vernieuwende gegeven. 
Neurath wilde dat kinderen zouden opgroeien met 
de Isotype-beeldtaal en dat ze geleidelijk vertrouwd 
gemaakt zouden worden met de betekenis van de 
pictogrammen en met de bedoelde visuele concepten. 
De toepassing van Isotype in genoemde educatieve 
kinderboekjes maakt wel duidelijk hoe ambitieus de 

beweging was. Na het overlijden van Otto Neurath 
in 1945 zette Marie Reidemeister hun werk voort. In 
een periode van ongeveer 25 jaar zijn er onder haar 
leiding zo’n tachtig kinderboekjes gemaakt, die in 
verschillende talen verschenen. 
Nog nader te onderzoeken aspecten van deze Isotype-
boekjes zijn bijvoorbeeld de samenwerking van het 
Isotype Instituut met de verschillende tekenaars, of 
ook de (visuele) relatie met andere modernistische 
bewegingen zoals het Bauhaus.

Hanna Melse 

Nederlandse kinderbijbels

Met het proefschrift Zoo heerlijk eenvoudig (Uitgeverij 
Verloren) promoveerde Willem van der Meiden 
in 2009 op de geschiedenis van de kinderbijbel in 
Nederland. Op onze jubileums-studiedag van 25 mei 
vertelde hij ons nog eens het verhaal over die zo rijke 
geschiedenis. Meer dan negenhonderd titels op dit 
gebied verschenen er in ruim drie eeuwen! Hoe komt 
Nederland aan zijn rijke traditie van kinderbijbels en 
aan alle diversiteit daarbinnen? De ontwikkeling van 
het genre werd door verschillende factoren beïnvloed: 
de heel bijzondere kerkelijke ontwikkelingen van 
de laatste drie eeuwen in Nederland; de invloed van 
niet alleen de 18e-eeuwse Verlichting maar ook die 
van de moderne Bijbelwetenschap; de verschuivende 
opvattingen in het onderwijs en de opvoeding; de 
maatschappelijke ontwikkelingen; maar zeker ook 
de professionalisering van de kinderliteratuur. Al 
die ontwikkelingen zijn terug te vinden in zowel de 
teksten als de illustraties van de kinderbijbels. 
Van der Meiden deelde de geschiedenis in meerdere 
tijdvakken, maar maakte meteen ook duidelijk dat de 
overgangen tussen de verschillende perioden vloeiend 
zijn. En tot op de dag van vandaag zijn verschillende 
tradities van het bewerken van de bijbelse stof voor 
kinderen naast elkaar blijven voortbestaan. Omdat 
er jaarlijks nog minstens tien titels bijkomen, is het 
voor ouders en grootouders van kinderen lastig om 
een keuze uit het enorme aanbod te maken. Van der 
Meiden besloot zijn verhaal dan ook met een aantal 
praktische overwegingen bij het maken van een 
verstandige keuze van een kinderbijbel geschikt voor 
een hedendaags kind.
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De ramp getekend

De herinnering aan ingrijpende gebeurtenissen 
beklijft het best in beelden. Dat geldt ook voor de 
watersnoodramp van 1953, dit jaar zestig jaar geleden. 
Foto’s uit gedenkboek De Ramp maar ook plaatjes in 
kinderboeken hebben bij een hele generatie het beeld 
van die ramp gevormd. In 1953 zelf verschenen er al 
dertien kinderboeken over de watersnood. In totaal 
omvat de lijst nu meer dan veertig titels en er komen 
nog steeds nieuwe bij.
De meeste van die kinderboeken komen uit 
christelijke hoek en behelzen dan ook de lotgevallen 
van een godvruchtig boerengezin. Meestal speelt de 
oudste zoon de hoofdrol; meisjes komen eigenlijk pas 
sinds de eeuwwisseling om de hoek kijken.
In mijn boek De Ramp getekend heb ik vooral 
gekeken naar de illustraties in deze boeken. Wat 
hebben die ons te zeggen over de manier waarop 
de ramp voortleefde in de herinnering? En over de 
veranderingen die daarin mettertijd optraden?
De tekeningen in de boeken uit de jaren vijftig 
blinken uit door eenvoud en onopgesmuktheid. 
Virtuoze illustratoren als Jan Lutz en W.G. van 
de Hulst jr. hadden geen andere bedoeling dan 
het tekenen van ‘dienende’ plaatjes, bedoeld om 
de tekst beter te begrijpen. De hoofdpersonen 
zijn vaak zo eenvoudig weergegeven dat ze een 
eigen persoonlijkheid lijken te ontberen. Maar 
juist daardoor krijgen ze een bijzondere, haast 
monumentale zeggingskracht. In meer recente 
uitgaven maakt deze sobere aanpak plaats voor 
‘heftige’ beelden waarin individuele emoties juist 
zwaar worden aangezet.
Door de jaren heen worden ook andere 
veranderingen zichtbaar. Er komt meer kritiek op het 
falen van de autoriteiten. Dat er mensen verdrinken, 
wordt directer beschreven en soms zelfs - zij het nog 
heel terughoudend - op tekeningen weergegeven.
Tegelijk laten de verhalen in de ‘plot’ een sterke 
eenvormigheid zien, tot de meest recente uitgaven 
aan toe. De overlap is zo groot dat je de vergelijking 
met een kruisweg zou kunnen maken, het relaas 
van Jezus’ lijdensweg, verteld aan de hand van 
een serie ‘staties’. In dit geval: de aanzegging door 
een buurman of dorpsgenoot dat een ramp te 
gebeuren staat, gehannes met meubels op de trap, 
het verblijf op zolder, de vlucht naar het dak, op een 
vlot overgeleverd aan de golven en de uiteindelijke 

wonderbaarlijke redding door een helikopter uit den 
hoge.
Tijdens deze lijdensweg worden de jeugdige 
hoofdpersonen beproefd en gelouterd. Ze worden 
geconfronteerd met de dood van dierbaren en 
met dilemma’s tussen hulp bieden aan de ene en 
zelfbescherming aan de andere kant. Religiositeit 
speelde daarbij een belangrijke rol – een aspect dat de 
laatste jaren uiteraard wel is afgenomen.
Opmerkelijk is dat de auteurs en illustratoren 
van recente boeken weinig moeite doen om in 
de hierdoor ontstane leegte op zoek te gaan naar 
een nieuwe morele en pedagogische inbedding. 
Terwijl de problematiek van klimaatverandering, 
milieuvervuiling en ‘ontpoldering’ hiertoe toch alle 
kansen biedt - ook als je begrippen als ‘schepping’ en 
‘rentmeesterschap’ terzijde laat.

 Herman Vuijsje

Historisch overzicht laureaten van 
de Hieronymus van Alphen Prijs

“En dan nu de winnaar. De jury heeft besloten de 
eerste Boek- en Jeugd Prijs toe te kennen aan Ineke 
Vos, afgestudeerd aan de Vrije Universiteit van 
Amsterdam, op een scriptie waarin opnieuw de 
historische benadering centraal staat. De titel van 
de scriptie luidt: Tine van Berken. Portret van een 
meisjesboekenschrijfster uit het fin de siècle.”

Dat was in 1995, dames en heren, ik citeerde uit het 
juryrapport. En het ging toen zoals u hebt kunnen 
horen om de Boek- en Jeugd Prijs ingesteld door het 
NBLC, het reeds lang geleden opgeheven Nederlands 
Boek en Lectuur Centrum. Als ik mij goed herinner 
destijds gevestigd op een slecht bereikbaar nogal 
desolaat industrieterrein in Den Haag. De Boek- en 
Jeugd Prijs en drie eervolle vermeldingen werden 
in 1995 uitgereikt aan studenten voor de beste 
universitaire scripties over kinder- en jeugdliteratuur. 
Om hen die erg veel aan beheer, voorlichting, onder-
zoek en publicaties betreffende de geschiedenis van 
de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur hebben 
gedaan, te eren en anderen te stimuleren om ook tot 
bijzondere resultaten op dit terrein te komen, heeft de 
Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur de 
Hieronymus van Alphen Prijs ingesteld.
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Dat was 5 jaar later en de prijs werd op 1 april 
2000 voor de eerste keer uitgereikt aan Netty van 
Rotterdam bij haar afscheid als voorzitter van de 
SGKJ waarvan zij mede-oprichter was. 
In de stijl van Van Alphen sprak Frits Booy, de 
nieuwe voorzitter, haar als volgt toe:

Netty’s werkgroep werd een stichting, die   
bloeide onder haar ferme hand. 
Zelfs aandacht van ‘t ministerie kregen zij in   
dit verband. 
Dertien jaar heeft ze gestreden voor ‘t    
behoud van ’t kinderboek
en ze werd steeds meer tevreden over    
waardering en onderzoek. 
Netty heeft erg veel bijgedragen aan dit alles,   
zonder meer. 
Ze verdient een hoed vol pluimen voor   
leiding, inzet en beheer!

Inmiddels is de HvA Prijs tien keer toegekend: tot 
2008 gebeurde dat jaarlijks en daarna om de twee 
jaar. In 2001 was Toin Duijx de laureaat. Evenals 
Netty behoorde Toin tot de oprichters van de 
Werkgroep GKL. Het juryrapport vermeldde onder 
andere zijn verdiensten als redacteur van de Berichten 
en het tijdschrift Literatuur zonder Leeftijd, zijn 
bijdrage aan het opzetten van het Centraal Bestand 
Kinderboeken en betrokkenheid bij IBBY.
Jeannette Kok, tot voor kort de spil waarom het hele 
oudekinderboekenwereldje draaide, mocht in 2002 
de prijs in ontvangst nemen. Niet met bloemen en 
applaus op een studiedag maar - zoals zij het zelf 
omschreef - bij de ‘theevisite van het jaar’. Ik zal 
over haar verdiensten hier niet uitweiden, die zijn 
genoegzaam bekend en daarvoor zouden woorden 
sowieso tekort schieten.
Op 1 november 2003 werd in het fraaie Tresoar te 
Leeuwarden de prijs uitgereikt aan John Landwehr, 
hem toegekend voor de vele publicaties over het oude 
kinderboek en zijn bijdragen aan tentoonstellingen. 
In 2000 verscheen Naar de vatbaarheid der jeugd. 
Een bibliografische catalogus van Nederlandstalige 
kinder- en jeugdboeken verschenen tussen 1800 en 1840. 
Vijfduizend uitgaven werden daarin beschreven. Het 
was het resultaat van titanenwerk verricht door Frits 
Huiskamp. Dat Huiskamp in 2004 daarvoor de HvA 
Prijs ontving was voor niemand een verrassing en 
het juryrapport vermeldde dan ook: “Opnieuw ging 
hij aan de slag. Hij maakte zelf een kort titelregister, 

benaderde een aantal verzamelaars en onderzocht 
hun boeken bezit. Hij verzorgde zelf een supplement 
met diverse aanvullingen en correcties, waardoor zijn 
handboek nog waardevoller werd. Hulde aan zo’n 
openhartige en nijvere onderzoeker!”
Bij het 18e- en 19e-eeuwse kinderboek denken wij 
natuurlijk aan Piet en Lin Buijnsters. Wie zich met 
het oude kinderboek bemoeit kan niet om hun fraaie 
en informatieve publicaties heen: de Bibliografie van 
Nederlandse school- en kinderboeken en Lust & Leering. 
Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in de 19e 
eeuw. 
Er was wat kritiek te horen toen hen in 2005 de prijs 
werd toegekend. Nee, niet omdat de prijs onterecht 
werd toegekend; menigeen vond dat die te lààt werd 
toegekend. De BNK was al 7 jaar eerder verschenen, 
Lust & Leering ruim 4 jaar. 
Bij alle prijzen die er toe doen wordt ook kritiek 
gehoord. Maar een speciaal soort kritiek kreeg 
de HvA Prijs: daarvoor zou je pas in aanmerking 
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komen als je eerst in het bestuur van de SGKJ 
had gezeten. Toekenning aan de voorgaande drie 
laureaten logenstraffen die bewering, maar het 
is wel zo dat voormalige bestuurders vaak in de 
prijzen zijn gevallen. Het is nu eenmaal zo dat het 
kinderboekenwereldje vrij klein is. Belangrijker nog 
is dat velen van hen hun vrije tijd hebben opgeofferd 
voor het reilen en zeilen van de SGKJ.
Zo ook de winnaar van de HvA Prijs in 2006, 
Janneke van der Veer. Wie kent haar niet in de wereld 
van het oude kinderboek? Als bestuurlid van de SGKJ 
organiseerde ze excursies, ze was mede-organisator 
van het symposium Tot volle waschdom en redigeerde 
de bijbehorende publicatie. Ze is redacteur van de 
Boekenpost, dat met name voor onderzoekers van 
het oude kinderboek een belangrijk publicatiekanaal 
werd. Daarnaast bestudeerde ze het werk van Han 
G. Hoekstra en publiceerde erover. Het juryrapport 
eindigde dan ook met: “Door al deze activiteiten 
bevordert Janneke van der Veer in hoge mate het 
onderzoek van en de belangstelling voor de oudere 
Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. Vandaar dat 
we haar vandaag willen eren met de Hieronymus van 
Alphen Prijs.”
De prijswinnaar van 2007 is, in het licht van 
de eerder genoemde kritiek, een anomalie. Zij 
bewandelde de omgekeerde weg: eerst de HvA Prijs 
en pas daarna in het bestuur van de SGKJ. Dat kan 
dus ook! Ik heb het dan over Jant van der Weg-
Laverman. Omdat het mij niet goed past hier een 
medebestuurslid van onze Stichting op te hemelen, 
laat ik het woord aan de toenmalige juryvoorzitter, die 
zich nauw verwant voelde met Van Alphen:

De pruimenboom

Jant die zag eens pruimen hangen,
’t waren uitdagingen, zo groot!
’t Scheen dat Jant alle wou vangen,
gelukkig niemand die ’t verbood.
(…)
Daarop ging ze heel veel leren
over Friese kinderlectuur,
promoveren en doceren,
lezen, schrijven uur na uur.
(…)
Jant adviseert over manuscripten,
ze vertaalde veel en kloek,
er is niemand die kan tippen
aan haar kennis van ‘t Friese kinderboek!

Deze kwaliteiten en werkzaamheden
brengen ons even van de wijs.
Dit alles resulteert met recht en reden
in de Hieronymus van Alphen Prijs!
(Zie voor de volledige tekst Berichten 56, p. 6) 

In 2008 werd de HvA Prijs toegekend aan Theo 
Gielen, onderzoeker, internationaal erkend 
deskundige en publicist op het gebied van 
beweegbare prentenboeken, Piet de Smeerpoets en 
nog een handvol andere gebieden. Jarenlang verzorgt 
hij met Jeannette Kok de redactie van de Berichten. 
Toekenning van de HvA Prijs was dan ook volkomen 
terecht en er werd geen kritisch woord over gehoord.
   Tot slot van dit beknopte historische 
overzicht de prijswinnaar van 2010: Frits Booy, 
sinterklaasdeskundige, onderzoeker, publicist en 
jarenlang – inderdaad - voorzitter van de SGKJ en 
voorzitter van de jury voor de HvA Prijs. Volkomen 
terecht dat Frits Booy met de illustere voorgangers in 
de eregalerij van de HvA Prijs terecht is gekomen.
Wat het juryrapport niet vermeldde is de activiteit 
van Booy als verzamelaar. Zijn knusse huisje in 
Baarn herbergt waarschijnlijk de meest veelzijdige 
privécollectie oude kinderboeken en – ook letterlijk - 
de gewichtigste.

Nog even terug naar 1995, naar de uitreiking van de 
Boek en Jeugd Prijs van het NBLC.
Wie zaten er toen in de jury? Dat waren Harry 
Bekkering, Toin Duijx en Helma van Lierop, 
destijds alle drie universitaire docenten Kinder- en 
Jeugdliteratuur.
Het bestuur van de SGKJ was heel blij dat twee van 
hen, Helma van Lierop en Toin Duijx, bereid waren 
om 18 jaar later opnieuw als jurylid te fungeren. Niet 
minder blij was het bestuur dat onderzoeker Sanne 
Parlevliet tot die jury wilde toetreden.

En dan geef ik nu graag het woord aan de jury van de 
Hieronymus van Alphen Prijs 2013!

Aernout Borms
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Het juryrapport werd tijdens de studiedag van de SGKJ 
op 25 mei 2013 voorgelezen door Sanne Parlevliet.

Juryrapport bij de uitreiking van de 
Hieronymus van Alphen Prijs 2013 
aan Anne de Vries 

   De winnaar van de Hieronymus van Alphen 
Prijs 2013 gaf ons een hoed vol pruimen. Volle, 
zoete pruimen die door onderzoekers, studenten, 
liefhebbers, kenners en verzamelaars gretig 
werden verorberd. Pruimen die smaakten naar 
meer en menigeen op weg hebben geholpen bij 
het bestuderen van de jeugdliteratuur. Een direct 
al bijzondere pruim is het belangrijke proefschrift 
Wat heten goede kinderboeken? uit 1989, en dan weet 
iedereen meteen over wie wij het hebben. Wat heten 
goede kinderboeken? behoort tot de standaardwerken 
over jeugdliteratuur, naast onder meer Pomes’ Over 
Van Alphen’s kindergedichtjes uit 1908, Daalders 
Wormcruyt met suycker uit 1950 en Dasbergs Het 
kinderboek als opvoeder uit 1982. 
   De schrijver van het boek, Anne de Vries,verdient 
de Hieronymus van Alphenprijs 2013 omdat hij tot 
de pioniers van het wetenschappelijk onderzoek naar 
jeugdliteratuur behoort. Aangesteld als docent en 
onderzoeker jeugdliteratuur aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam pleitte hij al voor meer onderzoek 
naar kinder- en jeugdboeken, waarbij hij vooral 
het belang van gedegen bibliografisch onderzoek 

benadrukte. Wat hij voor ogen had is terug te vinden 
in de imposante en vakkundig opgestelde bibliografie 
van zijn vader, Anne de Vries senior, die we allemaal 
wel kenden van Bartje, maar wiens rijke oeuvre 
van romans, novellen en verhalen voor kinderen 
en volwassenen, didactische werken, non-fictie en 
beschouwingen over onderwijs en opvoeding toen pas 
goed tot zijn recht kwam. 
   Maar naast de zoete pruimen mikte Anne de 
Vries ook enkele goed geplaatste zure pruimen 
in de hoed en toonde zich daarmee een kritisch 
jeugdliteratuurbeschouwer. Pruimen, die 
doordravende liefhebbers van literatuur met een 
grote L voor de jeugd uit hun zoete roes haalden 
en confronteerden met de vraag hoe symbolisch, 
gelaagd en ingewikkeld een kinderboek mag zijn om 
nog een boek voor kinderen genoemd te worden. 
Zijn SLAA-lezing ‘Het verdwijnende kinderboek’ 
maakte in 1990 veel reacties los en leidde tot 
een heuse pennenstrijd, die, getuige het onlangs 
verschenen polemische Jeugdliteratuur bestaat niet 
van Peter van den Hoven en de reactie daarop van 
Harry Bekkering in Literatuur zonder leeftijd, nog 
steeds voortduurt. En, laat hier geen misverstand 
over bestaan, wij juichen dit toe. Het getuigt niet 
alleen van moed, maar ook van het serieus nemen 
van de jeugdliteratuur om een kritische discussie 
aan te zwengelen en op gang te houden in een land 
dat maar al te vaak alleen om zijn zoete vruchten 
bereisd wordt. Doch, vrees niet om meer te eten 
uit de hoed van De Vries. De zoete pruimen zijn 
verreweg in de meerderheid. Wij noemen zijn 
belangrijke rol bij de totstandkoming van het 
Kinderboekenmuseum. Al vroeg pleitte hij voor een 
Een museum voor jeugdliteratuur en de tijdbalk die het 
uitgangspunt vormde voor de eerste tentoonstelling 
van het Kinderboekenmuseum kwam van zijn hand. 
Daarenboven is zijn bloemlezing van de Nederlandse 
kinderpoëzie Van Alphen tot Zonderland ons inziens 
de meest vakkundige bloemlezing die er tot nu toe 
is verschenen, een uitmuntende keuze waaruit De 
Vries’ kennis, belezenheid van en betrokkenheid 
bij de jeugdliteratuur blijkt. In zijn meest recente 
werk Een zondagskind. Biografie van mijn vader bouwt 
Anne de Vries voort op zijn bibliografische exercitie. 
Vakkundig sprong hij over de valkuil heen van het 
schrijven van een biografie over iemand die je zo 
na is als je eigen vader, door steeds zijn rol als zoon 
cursief te expliciteren. 
   De genoemde werken, maar ook zijn vele andere 
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publicaties, zijn advies bij lopend onderzoek en 
zijn kritische beschouwing van boeken en artikelen 
tonen het onmiskenbare belang van Anne de Vries 
voor de studie van de historische en hedendaagse 
jeugdliteratuur aan. Het is ons dan ook een groot 
genoegen om te mogen adviseren deze prijs toe te 
kennen aan een zo veelzijdig met de jeugdliteratuur 
geëngageerd onderzoeker. 

De jury:  Toin Duijx - Helma van Lierop - Sanne 
Parlevliet

Dankwoord Anne de Vries

Het is wonderlijk. Ik heb altijd gedaan wat ik het 
liefste deed – en nu krijg ik daar nog een prijs voor 
ook. Ik word dubbel beloond: eerst het geluk in mijn 
werk en nu dit. Ik kan alleen maar dankbaar zijn.

Ik bedank allereerst de jury, die mij deze eer waardig 
keurde, en het bestuur, dat de voordracht van de jury 
overnam.
Meteen daarna wil ik mijn studenten op de 
Pedagogische Akademie noemen, die mij – zonder 
het te weten – deze kant hebben opgestuurd. Toen 

ik in 1971 begon, was jeugdliteratuur net in het 
curriculum van de P.A. opgenomen. Wij wilden de 
studenten niet overhoren met de geijkte leraarsvragen 
– ‘Hoe heette de buurman van Minoes?’ – maar ze 
stimuleren tot een kritische verwerking. Daarom 
lieten we ze stellingen maken over de gelezen 
kinderboeken en vakliteratuur. Het was de tijd van 
de werkgroepen ‘uit de andere hoek’, dus draaiden 
examens altijd uit op discussies over de beoordeling 
van kinder boeken, waarbij ik nu eens de ene en dan 
weer de andere hoek moest spelen.
Het was een goede aanpak, maar na een paar jaar 
begon de discussie me te vervelen. Ik dacht: er moet 
over dat onderwerp toch wel iets meer te zeggen zijn? 
Dat was het begin van mijn promotieonderzoek. 

Ik heb ook veel te danken aan mijn moeder. Zij was 
boekhoudster, tenminste – dat werd ze uiteindelijk. 
Op haar dertiende was ze begonnen als naaister bij 
een stoffeerder: de hele dag gordijnen naaien. ‘Dit 
blijf ik niet mijn hele leven doen!’, zei ze al de eerste 
dag tegen de baas, een neef van haar vader. ‘Gelijk 
heb je,’ zei hij. Ze ging naar de avondschool, later 
nam ze privélessen boekhouden.
Na het examen van de Vereeniging voor 
Handelswetenschappen werd ze boekhoudster op 
de zilverfabriek van Gerritsen en Van Kempen. Het 
was haar op het lijf geschreven. Ze was een Pietje 
precies: als ze later in haar huishoudboekje één cent 
tekort kwam, bleef ze net zo lang zoeken tot het saldo 
klopte.
Toen ik op m’n elfde serieus zakgeld kreeg, een 
gulden in de week, moest ik van haar een kasboekje 
bijhouden. Dat werd geen succes. Maar blijkbaar heb 
ik toch iets van haar talent geërfd. Ik ben her en der 
penningmeester geweest en ik ben waarschijnlijk 
de enige Neder lander die al op 1 januari aan z’n 
belastingaangifte begint. Omdat ik het leuk werk 
vind.

Dat is me van pas gekomen. Onderzoek is 
boekhouden. In 1990 begon ik aan een bloemlezing, 
die tien jaar later Van Alphen tot Zonderland zou gaan 
heten. De eerste zes jaar had ik nodig om een lijstje 
te maken: een ruwe bibliografie van de Nederlandse 
kinder poëzie uit Noord en Zuid. In die tijd kon je nog 
niet alles op internet vinden: je moest zelf naar alle 
belangrijke bibliotheken om kaartje voor kaartje de 
systematische catalogus door te nemen. Werk voor 
een boekhouder. ’s Avonds zette ik alles in mijn pc. 
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Zoals een ander kruiswoordpuzzels maakt, zo hield 
ik een lijstje bij van bundels kinderpoëzie – of boeken 
die dat zouden kúnnen zijn. Boekhouden.
Toen ik die bundels na zes jaar eindelijk ging lezen, 
moest de boekhouder plaats maken voor de tuinman: 
net zo lang wieden en snoeien tot alleen de goede 
planten overblijven. Dat had ik dan weer van mijn 
vader, die zijn loopbaan op zijn twaalfde begon als 
tuindersknechtje: ‘Toe maar jong, ga ie maar wied’n 
en schoffel’n.’

Ik kom tot een conclusie, misschien moet ik zeggen: 
de moraal.

 Al wie graag wil kersen eten,
 moet een zonnig plekje weten,
 moet een kersenpit bezitten,
 moet een mullig kuiltje spitten,
 moet er losse grond op strooien,
 moet het pitje laten schieten,
 moet het nu en dan begieten,
 moet het plantje goed beschutten,
 moet het met een stokje stutten,
 moet het recht omhoog doen groeien,
 moet het tijdig enten, snoeien;
 als men ’t zo behandeld heeft,
 zeker dat het kersen geeft.

   Anne de Vries

Opening expositie Een kinderboek 
met een verhaal  

Inmiddels is de jubileumtentoonstelling  alweer 
verleden tijd. In Amsterdam was het een succes, met 
21 grote en 11 kleinere vitrines waarin meer dan 100 
kinderboeken met de begeleidende teksten te zien 
waren, verdeeld over verschillende verdiepingen. 
De opening door Job Cohen was beslist een ludiek 
spektakel, goed bedacht door Aernout en Leny Borms, 
met een handeling waardoor een lange strook met 
kleurige kinderboekomslagen naar beneden kwam 
rollen. De directeuren van zowel de OB Amsterdam 
als van de KB waren erbij aanwezig. Bruiklenen 
kwamen van de KB, van OB Amsterdam, van 
Bibliotheek Rotterdam, van Kinderboek Cultuurbezit 
in Winsum en van StOK in Zutphen; een aantal 
bijzondere boeken werden door de Vrienden 
beschikbaar gesteld. Het bleek nog een hele klus 

om alle bijdragen en boeken op tijd in de vitrines te 
krijgen. Van de OBA kregen we alle medewerking om 
het geheel zo goed mogelijk te presenteren. 
Op de website van de OBA stonden mooie blogs over 
de expositie. 
In Rotterdam was het ook een fraai geheel, vooral 
omdat alles bij elkaar gegroepeerd was op één 
verdieping. Harry Hoek van Bibliotheek Rotterdam 
maakte iets moois van de inrichting van de vitrines. 
Helaas zijn door een misverstand in Rotterdam niet 
alle boeken met bijdragen gebruikt.

Natuurlijk is het leuk de boeken “in het echt” in 
een tentoonstelling te kunnen zien, maar dat is 
altijd tijdelijk, en je kunt er maar één voorkant 
of opengeslagen bladzijde zien. Voor heel veel 
liefhebbers van het oude kinderboek is de prachtige 
door Aernout Borms gemaakte web-expo een mooie 
virtuele tentoonstelling, waarbij de bijdragen thuis 
vanuit een luie stoel rustig kunnen worden gelezen 
en het niet uitmaakt of men de fysieke expositie wel 
of niet heeft gezien.  Bovendien zijn in de web-expo 
vaak extra afbeeldingen toegevoegd! Er waren bij de 
opening van de tentoonstelling in Amsterdam dan 
ook veel complimenten te horen voor de web-expo: 
onder andere van Hans van Velzen (directeur OBA) 
en van Job Cohen. 

Naast de zeer geslaagde studiedag heeft de 
tentoonstelling zeker bijgedragen aan een geslaagde 
viering van het 20-jarig bestaan van de SGKJ. 
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Evenementen

Dit najaar vindt het  W.G. van de Hulst Festival plaats 
in Utrecht, de stad waar Van de Hulst (1879-1963) 
zijn hele leven heeft gewoond en gewerkt. Aanleiding 
is zijn 50e sterfdag. Op 21 september werd het 
gerestaureerde graf van Van de Hulst onthuld. 
Daarna werd het festival geopend met een aantal 
lezingen over zijn leven en werk en er kon aan een 
excursie worden deelgenomen langs verschillende 
Utrechtse locaties die een belangrijke rol speelden 
in het leven en werk van Van de Hulst, deels in een 
ouderwetse paardentram. Ook verscheen een essay, 
Het licht in de donkere poort door Onno Blom. 
Op 28 oktober zullen collega-schrijvers als Stephan 
Enter, Maria Heiden, Nicolaas Matsier en Koos 
Meinderts in de Lutherse kerk vertellen wat Van de 
Hulst voor hen persoonlijk heeft betekend. En van 
8 t/m 29 november zal in het Utrechtse stadhuis 
een expositie te zien zijn  met boeken, parafernalia, 
eerste drukken, portretten, handschriften, objecten, 
schilderijen, foto’s en meer. 
Meer informatie op: www.hetliteratuurhuis.nl/
festivals en www.wgvandehulst.com.

 Ook dit najaar vond het Top Naeff Festival in 
Dordrecht plaats. Verschillende culturele organisaties 
werkten mee aan het Festival over deze grondlegster 
van het meisjesboek, toneelrecensente en de 
eerste vrouwelijke ereburger van Dordrecht, dat 
gecoördineerd werd door de plaatselijke Bibliotheek. 
Een greep uit de activiteiten: een lezing door Gé 
Vaartjes, de presentatie van de bundel Vriendelijke 
anarchie, met de beste korte verhalen van Top Naeff; 
een Top Naeff-wandeling door Dordrecht; een 
expositie over de vrouw achter School-idyllen in het 
Nationaal Onderwijsmuseum; en de theaterpremière 
Mannen van Top over het leven van Top Naeff. 

Excursies

Op 19 september werd een bezoek gebracht aan het 
depot van de Jan Anderson Collectie in Vlaardingen. 
De collectie kinderboeken van Jan Anderson 
is slechts een onderdeel van zijn zeer diverse 
verzamelingen voorwerpen, prenten en boeken 
waarmee hij geregeld tentoonstellingen samenstelt 
in zijn eigen Streekmuseum. Collega-musea maken 
er echter ook regelmatig – en graag - gebruik van 
voor hun tentoonstellingen. Een verslag staat op de 
website van de SGKJ

Onderzoek

De Miep Diekmann-thesis prijs voor jeugdliterair 
onderzoek (voortzetting van de L.M.
Boerlage-prijs) wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de 
auteur(s) van de beste Nederlands- of Engelstalige 
masterthesis op het gebied van de studie van de 
kinder- en jeugdliteratuur. Onderwerpen kunnen 
zowel literatuurtheoretisch als -historisch van aard 
zijn. De prijs bestaat uit 750 euro, en er wordt 
gestreefd naar het publiceren van een artikel in 
Literatuur zonder leeftijd. Er zijn ook twee eervolle 
vermeldingen mogelijk.
Voorjaar 2014 wordt de prijs uitgereikt voor een 
masterthesis die aan een Nederlandse of Vlaamse 
universiteit is voltooid in de academische jaren 2011-
2012 of 2012-2013. 
Meer informatie bij Toin Duijx, stichting IBBY-Sectie 
Nederland.
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Mengelwerk

De P.C. Hooft-stichting voor Letterkunde heeft 
de Max Velthuijsprijs 2013, de oeuvreprijs voor 
illustratoren van kinderboeken, toegekend aan Wim 
Hofman. Op 19 september werd de prijs, die eenmaal 
in de drie jaar wordt toegekend, in het Letterkundig 
Museum uitgereikt. Een terechte bekroning voor 
dubbeltalent Hofman die in 1969 debuteerde met 
Welwel, de zeer grote tovenaar & zes andere doldwaze 
verhalen over ridders, tovenaars, matrozen, krentenbollen, 
cowboys, indianen & over een planeet. Aan de prijs 
is een bedrag verbonden van € 60.000. Eerdere 
winnaars waren Mance Post in 2007 en Thé Tjong-
Khing in 2010.

De Stichting het Oude Kinderboek in Zutphen gaat 
verhuizen. Het bestuur maakt in haar nieuwsbrief  
Het StOKpaardje bekend dat de Openbare Bibliotheek 
Deventer (OBD) met een wel zeer aantrekkelijk 
aanbod kwam: ‘Wij zien StOK, met haar unieke 
collectie, als een aantrekkelijke uitbreiding van 
de activiteiten binnen de OBD en bieden gratis 
huisvesting en computergebruik aan.’ 

Het bestuur van StOK heeft dan ook besloten zo 
mogelijk al per 1 januari 2014 te verhuizen naar 
de Openbare Bibliotheek Deventer. StOK blijft een 
zelfstandige stichting met behoud van de eigen 
identiteit. Na vijftien jaar in Zutphen is men ervan 
overtuigd dat in Deventer een goede toekomst 
voor het kinderboekenleenmuseum gerealiseerd 
kan worden. De andere omgeving kan een flinke 
stimulans voor StOK en voor Deventer betekenen.  
StOK werd in 1998 opgericht door Pien Pon, 
eerst als dependance van de Stichting Kinderboek 
Cultuurbezit in Winsum.  Pien zorgde voor een 
pand en was jarenlang de mecenas, enthousiaste 
leidster en contactpersoon voor beheerders van 
andere  collecties kinderboeken waarmee ze graag 
samenwerkte. In 2005 ging StOK als zelfstandige 
stichting verder, los van Winsum.
Nu wordt StOK – als kinderboekenleenmuseum - 
via Bibliotheek Deventer ingebed in de landelijke 
bibliotheekvoorziening. De collectie van StOK is al 
vindbaar in het Centraal Bestand Kinderboeken.  In 
Deventer zitten al collecties kinderboeken bij de 
Athenaeumbibliotheek en bij het Speelgoedmuseum. 
Een mooie combinatie, al zullen velen het pand in de 
Laarstraat gaan missen.
Wij wensen StOK veel succes!

Internet

Een site met herinneringen aan oude kinderboeken 
van een nieuwe donateur van de SGKJ: 

www.boekenvanvroeger.nl. 

De KB heeft onlangs een webdienst gelanceerd met 
80.000 Digitale boeken uit de periode 1700 – 1870. 
De boeken werden voor de KB gedigitaliseerd door 
Google, en de helft van de geplande 160.000 boeken 
is inmiddels beschikbaar via http://boeken1.kb.nl. De 
website wordt de komende tijd regelmatig uitgebreid. 
Zoeken op de site kan alleen op auteur of titel(-
woorden), en op ‘alle velden’. Op genre of trefwoord 
zoeken kan helaas niet. Een voorbeeld: zoeken op 
‘kinderboek?’ in ‘alle velden’ levert 300 hits op. 
Er wordt dan full-text in de boeken gezocht, maar 
daardoor levert het resultaat nauwelijks kinderboeken 
op; wel veel boeken waarin ergens in de tekst 
dat woord voorkomt, zoals in opvoedkundige en 
letterkundige werken of in fondslijsten. De gegevens 
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over de boeken (de metadata) zijn uiterst summier. 
Of er illustraties in staan is aan de ‘details’ (dat zijn 
de gegevens over het boek) niet te zien. Zolang de 
beschrijvingen zo beknopt zijn, is de site alleen 
aantrekkelijk voor mensen die al exact weten welk 
boek ze zoeken. Wel weer aardig is dat vanaf de 
inhoudsopgaven van het digitale boek rechtstreeks 
kan worden doorgeklikt naar het gewenste gedeelte 
van het boek.

Tentoonstellingen 

Van 28 september t/m 12 Januari 2014 is in 
Museum Meermanno in Den Haag te zien: Strips! 
200 jaar Nederlands beeldverhaal. Een overzicht 
van de geschiedenis van de Nederlandse strip, van 
de centsprent als voorloper van de strip tot en met 
recente voorbeelden van  interactieve beeldverhalen. 
Met diverse stripgenres, aandacht voor de techniek 
van de strip, de kunst van het tekenen, en het maken 
van een verhaallijn. Met originele tekeningen, 
documentaires over strips en interviews met bekende 
stripdeskundigen. De tentoonstelling wordt gemaakt 
in samenwerking met het NIBBI (Nederlands 
Instituut voor het Beeldverhaal en Boekillustratie) 
van Hans Matla. Bij de tentoonstelling verschijnt de 
publicatie Strips! 200 jaar Nederlands beeldverhaal. 
Zie bij de rubriek Publicaties. Voor meer informatie: 
www.meermanno.nl.

Van 8 t/m 29 november 2013 is in het Utrechtse 
stadhuis de expositie W.G. van de Hulst herdacht 
te zien. Boeken, parafernalia, eerste drukken, 
portretten, handschriften, objecten, schilderijen, 
foto’s en nog veel meer materiaal zullen een 
beeld geven van het leven en werk van Willem 
Gerrit van de Hulst (1879-1963). Voor deze kleine  
overzichtstentoonstelling is een keuze gemaakt uit 
diverse particuliere verzamelingen, speciaal die van 
Andries Hibma en de erven W.G. van de Hulst. De 
tentoonstelling is een onderdeel van een uitgebreide 
W.G. van de Hulst-herdenking dit najaar in Utrecht.
  

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 

tame lijk eenvoudig opzoeken in welke biblio theek in 
Nederland het wel aanwe zig is. 

Nederland

Strips! 200 jaar Nederlands beeldverhaal / met 
bijdragen van Willem van Helden, Rob van Eijck, 
Jos van Waterschoot en Joost Pollmann ; eindred. 
Hans Matla. – Lecturis, 2013. – 208 p. – ISBN 
9789462260191 : € 39,50. 
  Rijk geïllustreerd boek, verschenen bij de expositie in 
Museum Meermanno. Ingedeeld in perioden: van 1813-
1900, 1900-1945, 1945-1975, 1975-1990, 1990-2013. Met 
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thema’s als: maatschappijkritiek, opvoeding, en illegale 
uitgaven. Bekende striphelden komen voorbij: Prikkebeen, 
Kapitein Rob, Tom Poes en Heer Bommel, Paulus de 
boskabouter en vele anderen. Ook de stripbladen worden 
behandeld en er zijn biografieën opgenomen van de 
belangrijkste stripmakers. 

Beatrijs de wereld in : vertalingen en 
bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal 
/ Ton van Kalmthout e.a. - Gent : Academia Press, 
2013. – (Lage Landen studies ; 6). - 416 p. : 24 cm. - 
ISBN: 978-903-822-107-6. 
  Bevat een bijdrage van Jan Van Coillie en Sanne 
Parlevliet: ‘Hoe jong kan Beatrijs worden? Beatrijs-
adaptaties voor de jeugd’. Tom van Kalmthout en 
Eszter Kovács bogen zich over ‘Beatrijs voor de klas, 
doorgedrongen tot de schoolcanon in Nederland’.
Het licht in de donkere poort / Onno Blom. -  
Stichting W.G. van de Hulst Sr. Toen en Nu, 2013. 
– 32 p. - € 9,95. Te koop bij de Utrechtse boekhandel 
Savannah Bay.
  Biografisch essay over de wereld van Van de Hulst. Wim 
van de Hulst, een kleinzoon van W.G. van de Hulst, 
voorzag het boekje van een zevental foto’s. 

Zij kon het schrijven niet laten... : een overzicht van 
het oeuvre van Nannie van Wehl (schrijfstersnaam 
van Susanna Lugten-Reijs (1880-1944) / samenst.: 
Suus Boef-van der Meulen. - Capelle a/d IJssel : Boef-
van der Meulen, 2013. - 33 bl. ; 30 cm.
  In eigen beheer uitgegeven bio-bibliografie, samengesteld 
door de kleindochter van de schrijfster. Met levensloop, 
bibliografie van jeugdboeken, artikelen (in meer dan 35 
kranten en tijdschriften), bijdragen in bundels, en met 
artikelen óver Nannie van Wehl.   

Het wonderland van Lewis Carroll / Carel Peeters. – 
De Harmonie, 2013. – 272 p. - € 17,90.
  Korte stukken over verschillende aspecten van Lewis 
Carroll’s leven en werk: als uitvinder van het stofomslag 
(wat hij helemaal niet was. TG), wiskundige, fotograaf, 
vrijgezel, auteur van de Alice-boeken, criticus, uitgever en 
filantroop. Ook over de tegenstellingen in zijn karakter 
en gedrag, over zijn contacten met meisjes en vrouwen, 
over de inhoud van zijn bibliotheek en over zijn werk als 
geestelijke van de anglicaanse kerk.  

Not dead things : the Dissemination of Popular 
Print in England and Wales, Italy, and the Low 
Countries,1500-1820 / R. Harms, J. Raymond and J. 

Salman (eds.) ; medew. Jo Thijssen. - Leiden ;  Boston 
: Brill, 2013. –  (Library of the written word ; volume 
30). – ISBN 9789004253056 ; € 119,-.
  Bundel essays met een weergave van het internationaal 
onderzoek naar de verspreiding van goedkoop drukwerk 
in Europa. Met informatie over marskramers, handel en 
communicatie, en de onconventionele distributiewegen. 
Bijdragen over ‘grote afstanden en onverwachte routes’; 
de handel in het Italië van de Renaissance; in Nederland 
tussen 1600 tot 1850; in het Engeland van de 17e eeuw; 
de leurders met hun ‘cries’ in Londen; de Nederlandse 
beeldvorming; straatverkopers in vroegmodern Italië; 
pamfletten van Quakers rond 1650; internationaal 
nieuws in 17e-eeuwse Engelse kranten; nieuwsbladen in 
West-Europa; de verhouding tussen gedrukt nieuws en 
de publieke opinie; en de eerste opvoedkundige prenten in 
Nederland tussen 1800 en 1820.
Pedlars and the Popular Press : itinerant distribution 
networks in England and the Netherlands 1600-1850 
/ J. Salman. - Leiden ; Boston : Brill, 2013.- (Library 
of the Written Word ; 29). – ISBN 9789004252844 ; 
€119,-. 
  Rondtrekkende reizigers, ook betiteld als marskramers, 
leurders en straatzangers, worden beschouwd als de 
belangrijkste verspreiders van populair drukwerk in 
Europa tussen 1600 en 1850. Er wordt aangenomen 
dat zij zich sterk onderscheidden van de gevestigde 
boekverkopers in de steden, die hun waar verkochten aan 
geschoolde en welvarende klanten. De rol van Engelse en 
Nederlandse handelaren in goedkoop drukwerk wordt 
onderzocht, evenals hun maatschappelijk gedifferentieerde 
lezerspubliek. 

Buitenland

# E-book library:
Unter dem roten Wunderschirm : Lesarten 
klassischer Kinder- und Jugendliteratur / 
Christoph Bräuer ; Wolfgang Wangerin. - Wallstein 
Verlag, 2013. - 385 p. - – ISBN 9783835312456.
   Een bundeling van essays over 26 belangrijke 
jeugdliteraire werken, gelezen vanuit een 
geesteswetenschappelijk perspectief door evenveel (Duitse) 
specialisten uit de universitaire en bibliotheek-wereld. 
Samen laten ze duidelijk het belang van kinderboeken 
zien voor de socialisatie van het kind en voor zijn 
culturele en literaire vorming. Bijdragen over bijvoorbeeld  
Schateiland, Pipi Langkous, Pinokkio, Gullivers reizen, 
Piet de Smeerpoets, Harry Potter, De maximonsters, en 
meer.
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# E-book library:
Kinder- und Jugendliteratur : Eine Einführung / 
Bettina Kümmerling-Meibauer ; Gunter E.  Grimm 
; Klaus-Michael Bogdal. - Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 2013. 156 p. – ISBN 
9783534235469. 
   Dit inleidende boek voor een breed publiek presenteert 
de nieuwste stand van zaken op het gebied van 
onderzoek en problemen van het vakgebied. Het bundelt 
de verschillende pogingen om het begrip “kinder- en 
jeugdliteratuur” te definiëren en maakt vertrouwd met 
begrippen als intermedialiteits-onderzoek, cross-writing 
en leesvaardigheidsstudies. Daarnaast is een deskundige 
geschiedenis van het kinderboek opgenomen en worden 6 
afzonderlijke (Duitse) kinderboeken geanalyseerd.

# E-book library:
The Making of Modern Children’s Literature in 
Britain : Publishing and Criticism in the 1960s 
and 1970s / Lucy Pearson , Ashgate Publishing Ltd, 
2013. 229  p. (Series:  Ashgate Studies in Childhood, 
1700 to the Present ). – ISBN 9781409443414. 
   Zich baserend op archiefmateriaal, onderzoekt Pearson 
de praktische en ideologische factoren van ‘goede’ boeken 

voor kinderen in Engeland in wat wel als de‘tweede 
gouden eeuw’ van het kinderboek wordt beschouwd. Zij 
begint met een kritisch overzicht van de discussies rond 
kinderliteratuur in de jaren ’60 en ’70 en plaatst die 
in de context van de meer omvattende aandacht voor 
de jeugd van het kind in die periode. De bijdragen van 
zowel kleine als grote uitgeverijen aan de veranderende 
ideeën over kinderliteratuur worden duidelijk wanneer 
Pearson vervolgens de bijdragen daaraan van twee zeer 
invloedrijke uitgevers behandelt: Kaye Webb van Puffin 
Books en Aidan Chambers van Macmillan.

# E-book library:
Turning the pages of American girlhood : the 
evolution of girls’ series �iction, 1865-1930 / door 
Emily Hamilton-Honey. - Jefferson, N.C. : McFarland 
& Company, 2013. – 265 p. – ISBN 9780786463220.
   In afwisselende hoofdstukken met historische 
achtergrond en literaire analyses bespreekt dit boek hoe 
de serieboeken van na de Amerikaanse burgeroorlog 
meisjes inspireerden om deel uit te maken van de 
sociale veranderingen door actief te worden binnen 
kerkgenootschappen, liefdadigheidsorganisaties, in het 
onderwijs of de politiek. Rond 1900 was de socialisatie 
van de heldinnen uit de serieboekjes echter verschoven 
naar consumptie: meisjes konden hun persoonlijkheid 
en smaak ontwikkelen door het soort aankopen dat 
ze deden. Beide modellen hadden voordelen: religie en 
politiek activisme gaf jonge vrouwen morele kracht binnen 
hun gemeenschappen; consumptie gaf hen de kans om 
individuele wensen te vervullen en om in het openbaar 
te socialiseren zonder het toezicht van volwassenen. 
Het boek vult de bestaande kennis over meisjescultuur 
aan, niet alleen door z’n onderzoek naar het begin 
van serieboeken voor meisjes en de vrouwbeelden die 
daarin voorkomen, maar ook door het opsporen van de 
veranderende maatschappelijke opvattingen over meisjes 
in de 19de en het begin van de 20ste eeuw.

# E-book library:
Anti-Foreign Imagery in American Pulps and Comic 
Books, 1920-1960 / Nathan Vernon  Madison. 
-  McFarland & Company, 2013. – 241 p. – ISBN 
9780786470952.
   Middels het onderzoek van populaire jeugdliteratuur 
(voornamelijk pulptijdschriften en stripboeken uit de 
jaren twintig tot en met vijftig) wil dit boek aantonen, 
dat die verhalen hun beeld van helden en schurken 
baseerden op een alles overheersende, ingebakken angst 
voor buitenstaanders die al bestond voor de Eerste 
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Wereldoorlog en daarna alleen maar sterker werd. 
Deze voorstellingen werden vervolgens overgebracht op 
Amerika’s ‘nieuwe’ vijanden zowel sinds de deelname 
van de Verenigde Staten aan de Tweede Wereldoorlog als 
tijdens het begin van de Koude Oorlog. Het steeds weer 
overnemen van dit vriend- c.q. vijandbeeld laat een steeds 
groter wordende nadruk op ideologische verschillen zien; 
raciale of etnische verschillen komen in deze xenofobische 
verhalen niet voor wat erop duidt dat puur racisme niet 
de reden is voor het voorkomen van dit soort retoriek in 
de populaire literatuur. Het zo sterk opkomen van die 
eng-nationalistische gevoelens in Amerika met name na 
de Eerste Wereldoorlog, is volgens de auteur te verklaren 
uit de populariteit van het goedkope escapisme dat de 
pulptijdschriften en stripboeken van de beschreven periode 
boden.

# E-book library:
A sneetch is a sneetch and other philosophical 
discoveries : �inding wisdom in children’s 
literature / door Thomas E Wartenberg. - Hoboken : 
John Wiley, 2013. 176 P. – isbn 9780470656839. 
  Over het serieus nemen van prentenboeken gesproken: 
nadat hij gelezen heeft welke verrassend diepe filosofische 
wijsheid er in prentenboeken zit - van de ‘Sneetches’ van 
Dr. Seuss tot William Steigs ‘Shrek!’- zal de volwassen 
lezer verbaasd achterblijven. Lichtvoetig bespreekt 
Wartenberg de filosofische ideeën in deze klassieke 
verhalen en biedt ouders een praktisch uitgangspunt 
voor het bespreken van filosofische problemen met hun 
kinderen. Op een meerduidige maar toegankelijke manier 
beantwoordt hij vragen als: Mogen volwassenen kinderen 
om de tuin leiden? Wat is het verschil tussen de uitspraak 
‘De Mona Lisa is een geweldig schilderij’ en ‘Vanille is 
m’n favoriete smaak’? Met illustraties die speciaal voor 
dit boek werden gemaakt.

# E-book library:
Russian Children’s Literature and Culture / door 
Marina Balina; Larissa Rudova. - 
London : Taylor and Francis, 2013. (Series: Children’s 
Literature and Culture ) – 409 p. - ISBN 
9780415978644. 
   De literatuur in het algemeen en de kinderliteratuur 
van de Soviet Unie in het bijzonder zijn door westerse 
en post-Sovietrussische critici en wetenschappers vaak 
afgedaan als propaganda. Bij nadere beschouwing 
blijkt echter dat de makers van kindercultuur en   
literatuur een grotere creatieve vrijheid en gelegenheid 
tot experimenteren kregen dan de makers van 

socialistisch realistische cultuur voor volwassenen. Deze 
studie onderzoekt het belang van de kindercultuur, 
kinderboeken, strips, kindertoneel en film, voor de 
totstandkoming van een sociale identiteit in de voormalige 
Soviet Unie, ook in de bredere samenhang met de 
maatschappij, cultuur en geschiedenis van Rusland. 

# E-book library:
Adapting Canonical Texts in Children’s Literature 
/ Anja Mueller. –  Bloomsbury Publishing , 2013. – 
257 p. - ISBN 9781441178770.
   Aanpassingen van teksten uit de canon hebben 
een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis 
van het kinderboek en worden beschouwd als een 
levendige en krachtige bijdrage aan het leggen van 
een gemeenschappelijke basis voor interculturele 
communicatie, over zowel grenzen als generaties heen. 
Deze verzameling teksten analyseert verschillende 
voorbeelden van zulke aanpassingen in of ten behoeve van 
kinderliteratuur en kijkt daarbij zowel naar aanpassingen 
van Engelse klassieken als naar interculturele 
aanpassingen van zulke klassieken uit Europa. 
Door te kijken naar hoe de teksten nationale of 
leeftijdsgrenzen overschrijden, zoeken zij naar wat als 
gemeenschappelijk literair en cultureel erfgoed in de 
Europese kinderliteratuur beschouwd kan worden.
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# E-book library:
Children’s culture and the avant-garde : painting in 
Paris, 1890-1915 / door Marilynn Strasser Olson. - 
New York : Routledge, 2013. – (Children’s Literature 
and Culture ) - 247p.  – ISBN  9780415872683. 
   Een studie naar de wederzijdse beïnvloeding van 
kinderliteratuur en de avant-garde in het Parijs van 
rond 1900. Ideeën waarmee geëxperimenteerd werd 
door kunstenaars als Florence Upton, Henri Rousseau, 
William Nicholson, Paula Modersohn-Becker en Marc 
Chagall werden op grote schaal verspreid via culturele 
producties voor kinderen. En omgekeerd richtten de 
kunstenaars zich in een ‘nieuwe manier van kijken’ op de 
kindercultuur. Kindercultuur heeft immers sterke banden 
met decadentie en met het groteske, en met name dat 
laatste werd een typisch kenmerk van het Modernisme.
Onderwerpen die aan bod komen zijn: het gebruik 
van niet-Europese personages (de Golliwogg), 
verschillende benaderingen van religie en pedagogie, van 
onderdrukking en moederschap, de kijk op de natuur in 
een post-darwinistische wereld, en het inzicht in de kunst 
en het leven zelf.

# E-book libary:
Representations of China in British children’s fiction, 
1851-1911 / door Shih-Wen Chen. - Farnham, Surrey 
; Burlington, VT : Ashgate Pub., [2013] . 218 p. - 
(Ashgate Studies in Childhood, 1700 to the Present) 
   De auteur heeft veel kritiek op het beperkte inzicht dat 
auteurs hebben in de culturele en educatieve rol die hun 
(kinder-)boeken spelen in het verspreiden van ideeën en 
kennis over China. Met een kritisch oog op populaire 
Engelse veelschrijvers voor kinderen (Anne Bowman, 
Bessie Marchant, G.A. Henty en anderen) toont ze aan 
hoezeer de wisselende Brits-Chinese verhoudingen in de 
bestudeerde periode van grote invloed waren op het beeld 
dat van China werd gegeven in kinderboeken. Haar 
boek geeft een frisse kijk op hoe China eruit zag en zich 
ontwikkelde tussen 1851 en 1911, en werpt tegelijker-tijd 
licht op de Britse cultuurgeschiedenis en op de geschiedenis 
en het gebruik van kinderliteratuur in die periode. 

# E-book library:
Retelling Stories, Framing Culture : Traditional 
Story and Metanarratives in Children’s Literature 
/ John Stephens ; Robyn McCallum . - Taylor and 
Francis, 2013. – 320 p. – ISBN 9780815312987. 
   Wat gebeurt er met traditionele verhalen wanneer die 
opnieuw verteld worden in een andere tijd en culturele 
context, en voor een ander publiek?Deze studie, de 

eerste in zijn soort, laat dat zien aan de hand van 
Bijbelverhalen, klassieke mythen, helden-legenden, Arthur 
romances, overgeleverde verhalen over Robin Hood, 
volksverhalen, ‘oosterse’ verhalen, en andere verhalen 
uit Europese culturen. De auteurs geven een algemene 
theorie over de motivatie van het navertellen van verhalen 
en over hoe verhalen de idealen van een samenleving 
uitdrukken. Een andere belangrijke functie van verhalen 
is om kinderen te laten kennismaken met hun cultureel 
erfgoed en om hen deelgenoot te maken van gezamenlijke 
ervaringen en idealen die de centrale waarden en 
uitgangspunten van een gemeenschap uitmaken. Maar 
dat cultureel erfgoed kan bij het hervertellen ook een 
andere tendens krijgen doordat het sterk de neiging 
heeft om sociaal-conservatieve aspecten van de oude 
verhalen, bijvoorbeeld etnocentrische of klasse-gerelateerde 
aannames, te behouden. 
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# E-book library:
Ethics in British children’s literature : unexamined 
life / door Lisa Sainsbury, (Lecturer in children’s 
literature). - New York : Bloomsbury Academic, 2013. 
– ISBN 9781441139832. – 233 p. 
   De eerste meer uitgebreide studie over de aard van 
en de manier waarop ethiek vorm heeft gekregen in 
(Engelse) kinderboeken. De auteur onderzoekt in 
hoeverre hedendaagse schrijfsels voor kinderen als 
filosofisch kunnen worden beschouwd, ethische problemen 
aanpakken die relevant zijn voor en voortkomen uit 
boeken voor jongeren, zoals ondeugd, goed en kwaad, het 
gezinsleven, en milieu-ethiek. Nadrukkelijk relaterend 
aan invloedrijke moraalfilosofen, laat dit boek zien welke 
vertel-strategieën worden gebruikt om jonge lezers in de 
richting van een bepaalde moraal te sturen.

# E-book library:
The Fantasy of Family : Nineteenth-Century 
Children’s Literature and the Myth of the 
Domestic Ideal / Elizabeth Thiel. - Taylor and 
Francis, 2013. - (Children’s Literature and Culture , V. 
1) - 217 p. – ISBN 9780415980357.
   De mythe van het Victoriaanse gezin leeft nog steeds 
in Engeland, eens te meer nu dat zichzelf in een sociale 
crisis waant. Vol heimwee naar die gouden tijd van 
“Victoriaanse waarden”, waarbij visioenen van elkaar 
ondersteunende, complete gezinnen overheersen, 
blijft het gemeenschappelijk bewustzijn het “traditionele, 
natuurlijke” gezin prijzen als het model waartegen 
alle andere gezinsvormen worden afgezet. Toch was 
dit ideale gezin, zoals het gedurende de hele 19e eeuw 
werd voorgespiegeld, in wezen een constructie die geen 
recht deed aan de werkelijkheid waarin wezen werden 
weggestopt, en pleeg- en stiefgezinnen talrijk waren.
Dit boek, dat zich vooral richt op Engelse teksten voor 
kinderen geschreven door vrouwen en zich baseert op 
een massa sociaalhistorisch materiaal, beschouwt die 
(schijnbare) tegenstellingen inherent aan het vasthouden 
aan dat huiselijk ideaal in de tijd van koningin Victoria. 
Tegelijkertijd biedt het nieuwe gezichtspunten op zowel de 
negentiende-eeuwse als de hedendaagse samenleving.

Bloody murder : the homicide tradition in children’s 
literature / Michelle Ann Abate. - Baltimore : Johns 
Hopkins University Press, cop. 2013. - 266 p. ; 24 cm. 
- ISBN 978-142-140-840-8 geb.
  Hoewel men er gewoonlijk van uitgaat dat kinderen 
beschermd moeten worden tegen de harde kanten van het 
leven, blijken er verrassend veel verhalen voor kinderen te 

zijn waarin gemoord wordt. In dit boek wordt onderzocht 
hoe het thema moord in kinderliteratuur voorkomt: 
van Blauwbaard tot Harry Potter. Herlezingen 
van Sneeuwwitje, Alice in Wonderland, Tarzan, 
detectivereeksen zoals die van Nancy Drew, en boeken 
over zombies leverden de gegevens op. Er wordt ingegaan 
op wijzigingen in het Amerikaanse strafrecht, de opkomst 
van forensisch onderzoek, veranderende opvattingen over 
misdaad en straf, over de aard van het kwaad en over de 
manier waarop moord populair wordt gepresenteerd en 
maatschappelijk geïnterpreteerd.   

Fictions of adolescent carnality : sexy sinners and 
delinquent deviants / Lydia Kokkola. - Amsterdam 
[etc.] : John Benjamins, cop. 2013. - X, 236 p. ; 25 cm. 
-  (Children’s literature, culture, and cognition, ISSN 
2212-9006 ; vol. 1) - ISBN 978-902-720-155-3 geb.
  Op basis van 200 Engelstalige verhalen over seksuele 
verlangens van adolescenten heeft de auteur onderzocht 
hoe het zit met de maatschappelijke kanten van seksueel 
tienergedrag, de angsten van de ouders over hun kroost 
en de weergave van adolescenten in jeugdboeken die 
hun seksualiteit verkennen. Met onderwerpen als 
tienerzwangerschappen, homoseksualiteit, bestialiteit en 
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seksueel misbruik. Het merendeel van de onderzochte 
verhalen is recent, maar af en toe wordt ook teruggegrepen 
op ouder werk als dat van Louise M. Alcott.

Imaginary citizens : child readers and the limits of 
American Independance, 1640-1868 / Courtney 
Weikle-Mills. - Baltimore, MD : The Johns Hopkins 
University Press, cop. 2013. - X, 265 p. : ill. ; 24 cm. - 
ISBN 978-1-421-40721-0 geb.
  Vanaf de koloniale tijd tot het einde van de burgeroorlog 
gaven kinderboeken jonge Amerikanen aanwijzingen 
hoe ze goede burgers konden zijn. Personages als Goody 
Two-shoes en Tom Sawyer waren echter rolmodellen voor 
slecht burgerschap. De auteur onderzoekt in hoeverre het 
Amerikaanse ideaal dat alle mensen op elke leeftijd vrij 
en verantwoordelijk zijn, ook klopt in de verhalen voor 
kinderen. 

Post-socialist translation practices : ideological 
struggle in children’s literature / Nike K. Pokorn. 
- Amsterdam [etc.] : Benjamins, 2012. - 188 p. : ill. - 
ISBN: 978-90-272-2453-8. 
  Onderzoek op basis van 200 vertalingen van 
buitenlandse kinderboeken zoals die in Joegoslavië werden 
gemaakt vanaf de socialistische revolutie tot heden. De 
vertaalpraktijk in communistische en socialistische landen 
laat zien hoe de heersende censuur de vertalingen kleurde. 
Veel van deze gemanipuleerde teksten worden ook nu nog 
kritiekloos herdrukt en verspreid.

“The dove, the rainbow, and the unicorn” : 170 
years of the flood story retold for children in words 
and pictures / academisch proefschrift door Emma 
England. – University of Amsterdam, 2013. 418 
p. : gekl. ill. ; 30 cm. Bevat een Nederlandstalige 
samenvatting en een DVD met data.
  Proefschrift over hervertellingen voor kinderen van het 
bijbelverhaal over de zondvloed uit het boek Genesis. Met 
een methodologie voor de analyse van de inhoud van 273 
bestudeerde Engelstalige hervertellingen. Ingedeeld in vier 
delen: achtergrondinformatie; methode en samenstelling 
corpus; analyse van het zondvloedverhaal in Genesis; en 
de analyse van de hervertellingen. Met beschrijvingen/
uitbeeldingen van het beeld van God dat wordt gegeven, 
en dat van de overlevenden, de schuldigen aan de 
zondvloed, en de dieren. 

# E-book library
The nation in children’s literature : nations of 
childhood / ed. By Christopher (Kit) Kelen and Bjorn 

Sundmark. - New York ; London : Routledge, 2013. - 
XIII, 282 p. : ill. ; 24 cm. -  (Children’s literature and 
culture) - ISBN 978-0-415-62479-4 geb.
  Deze studie onderzoekt de betekenis van nationalisme 
in kinderboeken, en de wijze waarop vaderlandse 
gebeurtenissen zijn weergegeven in verschillende landen. 
Het ontstaan van de moderne natiestaat valt samen 
met de historische groei van de jeugdliteratuur, waarin 
kinderen worden aangesproken als toekomstige burgers. 
Ook kindbeelden veranderden wereldwijd en vonden hun 
plek in de retoriek van vaderlandsliefde en burgerschap 
in literatuur en film. Onderwerpen onder andere: het 
Canadese boek ‘Anne van het groene huis’; Noorse 
jongensboeken; het lezen van Amerikaanse strips in 
fascistisch Italië; thuis in Australië.    

# E-Book library 
Time of beauty, time of fear : the romantic legacy in 
the literature of childhood / James Holt McGavran. 
-  Iowa City : University of Iowa Press, 2012. – 265 p. 
– ISBN 9781609381004. 
  Het is 250 jaar geleden dat Rousseau in zijn ‘Du contrat 
social’ voor het eerst schreef over de ‘natuurlijke mens’ 
en over de op ervaring gebaseerde opvoeding in zijn 
‘Emile’. Zijn nadruk op de vroegste jaren van een kind als 
cruciaal voor iemands leven, leidde tot een heel  nieuwe 
kijk op de kindertijd in de Romantiek, namelijk het idee 
dat kinderen een bijzondere kennis van de natuur, van de 
politiek en van spiritualiteit hebben, die zij even goed hun 
ouders kunnen bijbrengen als omgekeerd. Wordworth’s 
bewering dat kinderzielen van God komen als ‘wolken 
van heerlijkheid’, is de westerse cultuur en literatuur 
sindsdien blijven achtervolgen ondanks voortdurende 
aanvallen van schrijvers en critici op die opvatting.
Met behulp van hedendaagse literaire theorie en het 
zeer nauwgezet lezen van teksten, wordt in deze bundel 
materiaal van meer dan 200 jaar cultuurgeschiedenis 
van het stof ontdaan en geanalyseerd. Op die manier 
krijgen we een genuanceerd beeld van de ontwikkeling van 
het Romantische kindbeeld - vanaf eind 18e eeuw tot nu 
(inclusief de Teletubbies).

Le conte de fées en images : le rôle de l’illustration 
chez Perrault et Madame d’Aulnoy (1695-1800) 
/ Daphne Manon Hoogenboezem. - Proefschrift 
Rijksuniversiteit Groningen , 2012. - 380 p. : ill. ; 29 
cm. Met samenvatting in het Nederlands

  In haar proefschrift analyseert Daphne Hoogenboezem 
de tekst en de illustraties van ruim 130 Franse,  
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Nederlandse en Engelse edities van de sprookjes van 
Perrault en die van Madame d’Aulnoy. Ze geeft een over-
zicht van het debat tussen de auteurs en van de ontwikke-
ling van het sprookje vanaf het begin van de sprookjesmo-
de in 1690 tot aan het einde van de achttiende eeuw. In 
deze periode verandert het sprookje, mede onder invloed 
van de illustraties, van een literair genre dat zich vooral 
richt op volwassenen en in verband staat met artistieke en 
maatschappelijke debatten uit die tijd, in een verhaal voor 
kinderen. 
Perrault maakt als eerste Franse sprookjesauteur gebruik 
van illustraties in zijn beroemde verzameling ‘Contes de 
ma Mère l’Oye’ (Sprookjes van Moeder de Gans, 1695). 
Door middel  van zowel de tekst als de illustraties brengt 
Perrault zijn sprookjes in verband met mondeling overge-
leverde volksverhalen voor kinderen, oude manuscripten 
en volksboeken. Terwijl Perrault zijn sprookjes associeert 
met volkscultuur, benadrukt Madame d’Aulnoy juist het 
literaire karakter van haar sprookjes. Al snel verschijnen 
er ook in Nederland en Engeland uitgaven van de Franse 
sprookjes. De tekstuele en iconografische aanpassingen in 
de buitenlandse edities geven informatie over het beeld dat 
men in deze landen wilde creëren van de sprookjes, en hel-
pen de verschillen in de internationale receptie daarvan te 
verklaren.(Bron: website Rijksuniversiteit Groningen)

Uit de tijdschriften

Nederland

De achttiende eeuw (jrg. 45, no. 2) bevat een artikel 
over Leprince de Beaumont’s Magasin des enfants in 
Rusland.

Berichten van Moeder de Gans (jrg. 14, no. 2, aug. 
2013) bevat een artikel over Wij met ons vijven van 
Tine Cool (1928) door Marcus van der Heide; en 
een bijdrage over het schooltje van Dik Trom in 
Etersheim. 

Boekenpost (jrg.21, no. 125-127) bevat een interview 
met Jant van der Weg n.a.v. twintig jaar SGKJ; 
artikelen over de illustrator en striptekenaar Hein 
Kray (1901-1995); over educatieve boeken van 
Kluwer met uitklapplaten; en over het leesplankje 
van Hoogeveen – of Colenbrander? Artikelen 
over schoolmeesters die schreven over de natuur; 
kinderboeken over inhuldigingen; Hendrik 
Conscience; sport en spel.  

De Boekenwereld (jrg.29, no.4) is een glossy 
themanummer over slavernij met bijdragen over (o.a. 
de kinderboeken in) de Buku-Bibliotheca Surinamica 
van Carl Harnaack. 

Indische Letteren (jrg. 28, no. 1, mrt 2013) bevat een 
bijdrage over Melati van Java (1853-1927).

De Leeswelp (jrg. 19, nos. 3-6, 2013). No. 3 bevat 
artikelen over bewerkingen van De wind in de wilgen 
en van het Icarus-verhaal. In no. 5 artikelen over Wim 
Hofman die de Max Velthuijs prijs krijgt, en Joke 
van Leeuwen die de James Krüss Preis in ontvangst 
mag nemen. In no. 6 een artikel over een nieuwe 
bewerking van Schateiland en een bijdrage over het 
canononderzoek in de jeugdliteratuur.
Lessen (jrg. 8, no. 1, juli 2013) heeft als thema 
“Bakvisschen”, met onder meer artikelen van Gé 
Vaartjes over Top Naeff; Bea Ros over bakvisboeken; 
en Suus Boef-van der Meulen over Nannie van Wehl.   

Lexicon van de jeugdliteratuur (afl. 82, juni 2013) 
bevat onder meer lemma’s over F.H.N. Bloemink en 
over Jacoba F.D. Mossel.  
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Literatuur zonder Leeftijd (jrg. 27, no. 90, voorjaar 
2013) is een zeer gevarieerd nummer met veel 
aandacht voor beeld, met onder meer artikelen 
over twee bewerkingen van Odysseus;  tv- en 
filmbewerkingen van Roodkapje en Sneeuwwitje 
(door Theo Meder); en de status van Astrid Lindgren. 
Het zomernummer (91) is grotendeels gewijd aan 
Imme Dros en Harrie Geelen. 

Stripnieuws (no, 51, juni 2013) bevat een uitgebreid 
artikel over de 80-jarige Jan Kruis.

Buitenland

Het aantal met name Engelstalige tijdschriften dat alleen 
nog digitaal verschijnt, groeit in rap tempo. Het grote 
voordeel hiervan is, dat u voor het inzien en lezen van 
die tijdschriften niet meer naar Den Haag hoeft, maar 
ze thuis op uw beeldscherm kunt oproepen – als u een 
lenerspas van de KB hebt. Hieronder is met ‘#’ voor de 
titel van het tijdschrift aangegeven dat het om een digitaal 
tijdschrift gaat. 

Hoe vindt u de e-tijdschriften?
In het Centraal Bestand Kinderboeken staan ze bij 
elkaar. Zet de 2e keuzebalk op ‘trefwoord’, tik in de lege 
balk ‘e-tijdschriften’, en klik op de button ‘Publicaties over 
kinderboeken’. Of kijk op www.kb.nl, klik op‘Catalogi en 
Digitale collecties’, kies voor ‘Volledige tekst en beeld’ en 
klik op ‘Project Muse’.

#1001 Buch (no.1, feb. 2013) bevat een artikel over 
een Duitse vertaling van Alice in Wonderland uit 1922 
en verschillende vertalingen van Tom Sawyer en 
Huckleberry Finn.

#Amerasia journal (vol. 39, 2013, afl. 2) bevat de 
bijdrage Once Upon a Time in Chinese America : 
Chinese American Folklore in American Picture Books. 

Arbeitskreis Bild Druck Papier, Band 17, 
Tagungsband Berlin 2012 (verschenen in 2013) 
bevat onder meer artikelen over levenstrappen 
in Nederland en Duitsland ( Jo Thijssen); 
straathandelaren in beeld (Leontine Buijnsters-
Smets), Duitse puzzels (Geert Bekkering), en een 
bijdrage over de kinderprenten uit Epinal.  

Aus dem Antiquariat (jrg. 11, no. 3-4, 2013) bevat 
een artikel over de sprookjesverzameling van de 
Gebroeders Grimm.

#Children’s Literature (jrg. 41, 2013) heeft artikelen 
over opvoeding in het werk van Mary Wollstonecraft, 
Maria Edgeworth, en Mary Martha Sherwood; en 
over The secret garden.  

#Children’s Literature Association quarterly (jrg. 37, 
afl. 4, 2012 en jrg. 38, no. 2, 2013) bevat de bijdrage 
Between boys : Edward Stevenson’s “Left to themselves” 
(1891) and the birth of gay children’s literature. In 
jrg. 38, no. 2 een artikel over kinderboeken over 
Amerikaanse Indianen. 

#Children’s Literature in Education (jrg. 44, no. 2, 
juni 2013) bevat het artikel “A Prostitution Alike of 
Matter and Spirit”: Anti-War Discourses in Children’s 
Literature and Childhood Culture before and during 
World War I door Kimberley Reynolds.
#Church History (jrg. 82, 2013, no. 2): een artikel van 
Hugh Morrison,“Impressions which will never be lost”: 
Missionary periodicals for protestant children in late-
nineteenth century Canada and New Zealand.

#Eighteenth-century studies (jrg. 46, 2013, no. 4) 
bevat het artikel: The rise of the moral tale. Children’s 
literature, the novel, and ‘The Governess’. 

#European history quarterly (jrg. 43, 2013, no. 2) 
bevat een bijdrage van Sophie Heywood, Catholicism 
and children’s literature in France. The Comtesse de 
Segur (1799-1874). 

Eye, the international review of graphic design (no. 
85, 2013) bevat een artikel over de Puffin picture books. 
How the Russian revolution led to a colourful and radical 
change.

#Family Relations (jrg. 62, 2013, no. 1) bevat: U.S. 
families’ adoption of Chinese daughters. A narrative 
analysis of family themes in children’s books.

Illustration (no. 35, lente 2013) bevat artikelen over 
illustraties voor Peter Rabbit door anderen dan Beatrix 
Potter; en over Russische uitgaven van Alice in 
Wonderland.

#International research in children’s literature (jrg. 6, 
2013, no. 1) bevat artikelen over Maurice Sendak; over 
vertalingen van kinderboeken in de Sovjet-Unie; over 
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nationale identiteit in Amerikaanse kinderboeken; en 
over meisjesboeken over het Britse rijk uit de periode 
1880-1915.

#Jeunesse (jrg. 4, no. 1, zomer 2012) bevat een 
artikel over bewerkingen van De rattenvanger van 
Hamelen, van Robert Browning tot Michel Tournier.

#The Lion and the Unicorn (jrg. 37, 2013, no. 2) bevat 
artikelen over haren in Amerikaanse meisjesboeken, 
en over Graham Greene’s The little train. 

#The looking glass (jrg 17, 2013, no. 1) bevat een 
artikel over 19e- en 20e-eeuwse bewerkingen van De 
rattenvanger van Hamelen door Grimm, Browning en 
anderen.

#Marvels & Tales ( jrg. 27, 2013, no. 1) bevat artikelen 
over heldinnen in Franse sprookjes; mannelijkheid 
bij Grimm; en Walt Disney’s creatie van het 
Amerikaanse sprookje.

Movable Stationary (jrg. 21, 20133, no. 2) bevat een 
artikel over Dean & Son Publishers.

#The New review of children’s literature and 
librarianship (jrg. 27, 2013, no. 1) bevat een artikel 
over geschiedenis in historische verhalen voor 
kinderen.

 #Russian studies in literature : a journal of 
translations (vol. 49, 2013, no. 3) bevat een bijdrage 
over Children’s literature yesterday, today … and 
tomorrow.

Studies in Illustration (no. 54, zomer 2013) bevat 
artikelen over een tentoonstelling van illustraties van 
John Tenniel voor Alice in Wonderland, en een artikel 
over Anne Rochester, met bibliografie. 

#Victorian Studies (Jrg. 55, 2013, no. 2): een bijdrage 
van Fiona McCulloch, Perceptions of childhood in the 
Victorian fin-de-siècle. History and the construction of the 
child in early British children’s literature.

Verantwoording illustraties

Naar aanleiding van de lezing van Annemiek Rens 
op de studiedag op 25 mei hebben we deze keer 
gekozen voor afbeeldingen van Gust van de Wall 
Perné. Ze zijn afkomstig uit De waterkindertjes (1905), 
Van koning Sylvian en koningin Aimée (1906), Een 
bloemensprookje (1907), Van dit en dat, van alles wat 
(1908), Veluwsche sagen (1909), Moeders vertellingen 
(1911), en De Edda (1911). 

Vragen

De vraag over het “weemannetje” die Clemens van 
Rossum stelde in Berichten 76, is uiteindelijk toch 
nog opgelost: Jacques Dane, conservator van het 
Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht, wist 
dat het mannetje voorkomt in het schoolleesboekje 
Rozemarijntje en het zwarte bosmannetje, geschreven 
door B. Moll en in 1948 verschenen bij het St.-
Gregoriushuis in Utrecht. 

Janneke van der Veer zoekt informatie over Paul 
van Ipenburg. Onder deze auteursnaam zijn in 
de jaren dertig bijdragen verschenen in de serie 
schoolleesboekjes Voor allen wat van Noordhoff 
in Groningen. Ook heeft een schrijver onder deze 
naam meegewerkt aan de (eveneens door Noordhoff 
uitgegeven) reeks Nederlandsche Volkskunde, waaraan 
ook Diet Kramer heeft meegewerkt. Tot nu toe 
ontbreekt elke biografische informatie over deze Paul 
van Ipenburg en daarom is er mogelijk sprake van 
een pseudoniem. Het zou zelfs kunnen gaan om een 
tot nu toe niet bekend pseudoniem van Diet Kramer. 
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Een van haar familieleden beweert namelijk dat zij 
ook heeft gepubliceerd onder de meisjesnaam van 
haar moeder: Ipenburg. Reacties graag naar Janneke 
van der Veer via jannekevanderveer@planet.nl 

Een verzoek aan verzamelaars: wie heeft in zijn/
haar collectie oude kinderboeken of centsprenten 
afbeeldingen of verhalen over Savoyaards? Historicus 
Dirk J. Tang hield een lezing over dat onderwerp 
op de voorjaarsstudiedag in 2012, en gaat er verder 
onderzoek naar doen.

Hij werkt momenteel als (gast)onderzoeker bij de 
UvA, Bijzondere Collecties. 
Het gaat om materiaal over kinderen die  vanuit het 
arme Savoye door honger gedwongen door Europa 
zwierven met een marmotje, een aapje, marionetten 
of met een muziekinstrument. Ook afbeeldingen en 
verhalen over kinderen die als schoorsteenvegertjes 
verkocht of geronseld werden zijn welkom.
Informatie graag naar Dirk Tang: zappade@xs4all.nl.


