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

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

definitief bouwwerk om te zetten.

 Jant van der Weg, voorzitter

Van het bestuur

Hoewel de bijna zomerse zon verlokkend door mijn raam 

schijnt, moet er ook nog gewerkt worden. Het schrijven 

van dit bericht is één van die werkzaamheden, want 

de activiteiten van onze Stichting gaan gewoon door. 

Bijvoorbeeld de voorbereidingen voor een excursie in 

september. Op verschillende plekken zijn er momenteel 

tentoonstellingen met pop-up boeken; het bestuur heeft 

voor een bezoek aan Museum Meermanno in Den Haag 

op 25 september gekozen. De uitnodiging en nadere 

bijzonderheden vindt u in de bijlage bij deze Berichten. 

Over deze tentoonstellingen vindt u ook nadere informatie 

op onze website. 

Ook de najaarsstudiedag staat al in de steigers. Afgelopen 

voorjaar hielden we een studiedag met als overkoepelend 

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

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

thema hebben gekozen: de uitgeverij in de negentiende 

eeuw. Dit naar aanleiding van een tentoonstelling over 

uitgever I. de Haan in het Noord-Hollands Archief 

in Haarlem, die waarschijnlijk geopend wordt op die 

studiedag. Meer hierover in de volgende Berichten.

Zoals op de voorjaarsstudiedag al werd aangekaart, heeft 

de Stichting dringend meer donateurs nodig. Financieel is 

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

nogal wordt beknibbeld en bezuinigd. De penningmeester 

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

bijgesloten nieuwe folder, die er volgens ons fris en helder 

uitziet en ook als zodanig is beoordeeld door de jongere 

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

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

overhalen om tot ons gezelschap toe te treden. Daarmee 

kunt u het bestuur - tenslotte ook een team van vrijwilligers 

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

verder breed worden ingezet. Ook het Nieuwjaarsgeschenk 

staat inmiddels in de steigers. Het belooft weer een 

interessante uitgave te worden, maar meer mag ik u daar 

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

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

In 2010 ontving de SGKJ een bedrag van a 4750 aan 

donaties van 181 donateurs. Mijn hartelijke dank 

aan de 21 donateurs die meer dan de minimale 

bijdrage van a 25 overmaakten. Maar... onze 

uitgaven (zonder het symposium) bedroegen in dat 

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

a 1250 voor het jaarboekje en a 1000 voor de 

studiedagen. Zoals in de laatste vergadering al is 

meegedeeld sloten we 2010 af met een verlies van 

ongeveer a 1000 - die we uit onze beperkte reserve 

konden dekken. Maar het financiële draagvlak is te 

gering en onze stichting verkeert in zwaar weer. De 

voorzitter heeft er al op gewezen dat we dringend 

behoefte hebben aan meer donateurs en ik hoop 

van harte dat u de bijgesloten folder gebruikt voor 

de werving van nieuwe donateurs. Maar er is meer. 

Op dit moment - half mei 2011 - ontving ik van 

ruim honderd donateurs hun bijdrage. Ik hoop het 

dus van nog ca. tachtig donateurs te ontvangen. 

Reden waarom u een herhaald betalingsverzoek bij 

deze Berichten ontvangt. Een betalingsverzoek dat 

uiteraard alleen gericht wordt aan de donateurs die 

nog geen donatie hebben overgemaakt. Vanwege 

de gecentraliseerde verzending door de drukker 

ontvangen helaas alle donateurs mijn herhaald 

betalingsverzoek. 

 

 Aernout Borms, penningmeester SGKJ

Deze internationale onderscheiding wordt slechts 
bij uitzondering toegekend (sinds de oprichting 
van IBBY in 1953 nog maar aan 34 mensen) en wel 
aan personen die een grote bijdrage hebben gele-
verd aan het verwezenlijken van de doelstellingen 
van IBBY. In 2006 is bijvoorbeeld Miep Diekmann 
op deze manier onderscheiden, en onder de andere 
ereleden zijn zulke renommé(e)s als Lucia Binder, 
Richard Bamberger, Anne Pellowski, Ana Maria 
Machado, Virginia Haviland, Katherine Paterson 
en Bettina Hürlimann. 

Jant werkte twintig jaar als lexicograaf aan de Fryske 
Akademy, had tussen 1985 en 2012 een rubriek over 
kinderliteratuur in het Friesch Dagblad en was voor-
zitter van de Stichting It Fryske Berneboek. Dankzij 
haar inzet heeft het Friestalige kinderboek ook in-
ternationaal steeds meer aandacht gekregen. Zij 
schreef veel artikelen over Fries- en Nederlandsta-
lige kinder- en jeugdliteratuur, promoveerde op een 

studie naar de Friese kinderpoëzie van de twintigste 
eeuw, vertaalde kinderboeken in het Fries en in het 
Nederlands, schreef zelf een prentenboek en publi-
ceerde een verzameling bakerrijmpjes die in 2000 
de IBBY-honourlist haalde, en het boek Midden in de 
week maar ’s zondags niet, over de historische achter-
grond van bekende Nederlandse liederen. 

Jarenlang was zij actief binnen het bestuur van IB-
BY-Nederland, waarvan ongeveer tien jaar als voor-
zitter. Bovendien was ze vier jaar lid van het inter-
nationale bestuur van IBBY en had zij als zodanig 
zitting in verschillende internationale commissies. 

Op het ogenblik is zij voorzitter van de Stichting 
Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, maar ook 
nog steeds erg actief binnen IBBY. 

De bijbehorende oorkonde zal in september tijdens 
het IBBY wereldcongres in Mexico aan Jant worden 
uitgereikt. 

Wij feliciteren Jant bij dezen van harte met deze 
eervolle benoeming die de uitdrukking is van de 
waardering die er ook internationaal bestaat voor al-
les wat zij in het belang van – met name het Friese 
– kinderboek heeft gedaan. 

Wij zijn er blij mee en trots op dat Jant onze
voorzitter is.

  De redactie

Jant van der Weg - Laverman benoemd tot erelid van IBBY
Vlak voor het sluiten van de redactie van dit nummer werd bekend dat het bestuur van IBBY eind maart, tijdens 
de kinderboekenbeurs in Bologna, waar ook de Hans Christian Andersen Prijs bekend werd gemaakt, onze voor-
zitter Jant van der Weg heeft benoemd tot erelid van IBBY-international. 
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Van het bestuur  

Ook dit jaar wordt weer een bijzonder jaar voor de 
Vrienden van de Stichting. Zo vieren we samen met 
uitgeverij Kluitman en met de Koninklijke Bibliotheek 
met een studiedag op 9 mei het 150-jarig bestaan van 
de uitgeverij. ’s Morgens hebben we ons eigen SGKJ-
programma, en in de middag sluiten we aan bij het 
programma van KB en Kluitman in de grote aula. Bij 
deze Berichten vindt u de uitnodiging daarvoor en we 
hopen daar weer velen van u te mogen begroeten. 

De datum en invulling van de najaarsstudiedag is 
enigszins onzeker geworden. In tegenstelling tot 
wat eerder in de Berichten werd vermeld, zal deze 
niet op 1 november worden gehouden. Zodra er 
meer bekend is over waar en wanneer de studie-
dag wel zal plaatsvinden, hoort u uiteraard van ons. 

We begonnen het jaar al met een mooie excursie naar 
de universiteitsbibliotheek van Wageningen. Op 28 fe-
bruari kon een respectabel aantal van onze vrienden 
bekijken hoe de natuur een plekje krijgt en kreeg in 
kinderboeken. Ook de tweede excursie in september 
belooft zeer interessant te worden. We willen dan 
het Dik Trom-museum in Etersheim bezoeken. Een 
prachtige mogelijkheid tekent zich hierbij af met een 
wandeltocht van zo’n 3 km in het teken van die be-
roemde jongen uit de kinderliteratuur. Een probleem 
zou het openbaar vervoer naar dit museum kunnen 
zijn. Maar daarvoor proberen we een oplossing te vin-
den die iedereen in de gelegenheid zal stellen om daar 

te komen. Op het tijdstip dat dit wordt geschreven is 
nog niet bekend of de excursie op 19 of op 26 septem-
ber zal plaatsvinden. Ook daarover hoort u nog nader.
Graag maak ik u attent op de reeks lunchlezingen die 
de Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV)  
organiseert in samenwerking met Museum Meerman-
no. Zie voor details: www.boekgeschiedenis.nl .

Steeds vaker krijgen we als bestuur via het Gmail-
adres vragen over oude kinderboeken, ook van men-
sen buiten de Stichting. Daar zijn we natuurlijk blij 
mee en we helpen de vragenstellers dan ook graag ver-
der. Mocht u zelf op zoek zijn naar oude kinderboeken 
of informatie daarover, dan hebben wij het prachtige 
middel van deze Berichten. Ook U kunt daarin uw 
vraag stellen en een beroep doen op het arsenaal aan 
kennis onder onze vrienden. Zo nu en dan gebeurt dat 
al, ook weer in dit nummer. 
Een briefje of mailtje met uw vraag naar de redactie 
(zie het colofon) volstaat. En natuurlijk kunt u ook 
niet-vrienden die op zoek zijn naar bepaalde informa-
tie, dit pad wijzen. Misschien kunnen ze meteen ook 
vriend worden!

Tenslotte wens ik u allen, namens het bestuur van de 
Stichting, een zomer met veel (oude) kinderboeken-
plezier.

Jant van der Weg, voorzitter

Het oude kinderboeken- en cents- 
prentenblog

De eerste blog van een van de Vrienden van de 
SGKJ is geplaatst! Richard Schoonderwoerd schreef 
over twee Jannen Lutz. Verder op de blogpagina 
(zie www.hetoudekinderboek.nl) een hoog vogel-
gehalte: gebraden kraanvogel, een vroege pinguïn,  
vogels rondom het Concertgebouw, en veel meer. 
Ook ú kunt uw bewondering / enthousiasme / 
afkeer / verzamelaarsgeluksmoment delen met 
de vrienden van het oude kinderboek en de cents-
prent. Stuur een tekst (max. 450 woorden) en af-
beeldingen (max. 5) naar Jeannette Kok, dan zal zij 
kijken of er een blog van te bakken is.
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Excursies: Fantastische natuur in 
kinderboeken

Voor de tentoonstelling Fantastische natuur in kinder-
boeken kwamen op 28 februari twintig vrienden naar 
de campus van de Universiteit van Wageningen. Daar 
werden we hartelijk ontvangen door Joke Webbink van 
de Universiteitsbibliotheek die ons eerst rondleidde 
door het bijzondere gebouw waarin die bibliotheek ge-
huisvest is. Omdat ze meegewerkt heeft aan de samen-
stelling van de tentoonstelling, kon ze ons vervolgens 
ook een enthousiaste en boeiende toelichting op de 
tentoongestelde kinderboeken geven. Tenslotte moch-
ten we zelfs een kijkje nemen achter de schermen, in 
de magazijnen van de bibliotheek. 

Hoe was het idee voor de tentoonstelling over de na-
tuur in kinderboeken ontstaan? De Universiteit in 
Wageningen doet veel onderzoek naar het draagvlak 
voor natuur onder jongeren. Bij Landschapsbeheer 
Nederland zet men projecten op om jongeren in con-
tact te brengen met de natuur. In dat kader toont deze 
tentoonstelling kinderboeken waarin de natuur een 
belangrijke plaats inneemt. De bibliotheek bezit zelf 
een aantal natuurboeken, maar het grootste deel van 
de tentoongestelde boeken is gekozen uit het bezit van 
vader en dochter During, kinderboekenliefhebbers en 
verzamelaars. Roel During is onderzoeker Sociale In-
novatie en Cultureel Erfgoed aan de universiteit van 
Wageningen en Tosca During studeert Kunstgeschie-
denis aan de Universiteit van Utrecht.

Uit het bezit van de bibliotheek komen de natuurboe-
ken uit de achttiende en negentiende eeuw, waarvan 
de meeste werden geschreven door pastoors en domi-
nees, die vaak hun waarnemingen met betrekking tot 
de natuur deden terwijl ze te voet door hun werkgebied 
trokken. Voor kinderen kozen zij de vorm van vraag en 
antwoord, zoals in de tentoongestelde Katechismus der 
Natuur (1778-1779) van Dominee Florentius Martinet. 
Aan het einde van de 19e eeuw richtte men zich op 
een bredere doelgroep; bovendien kregen kinderen 
toen ook les in biologie op school waarvoor leraren als 
Heimans en Thijsse methodes schreven. Daarnaast 
verscheen in 1906 het eerste deel van de beroemde 
Verkade-albums, geschreven door Jac P. Thijsse en 
geïllustreerd door kunstenaars als Jan Voerman Jr en 
Ludwig Wenckebach. Uit het begin van de twintigste 
eeuw lagen in de vitrines sprookjesachtige fantasie-

verhalen over de natuur, zoals Van de wortelkindertjes 
uit 1913, met versjes van Alfred Listal en illustraties 
van Sibylle von Olfers. Verder werden de mooiste 
prentenboeken met platen van Theo van Hoytema, 
Henriette Willebeek Le Mair, Rie Cramer, Berhardina 
Midderigh-Bokhorst en Ben Wierink getoond. Bij de 
boeken uit de tweede helft van de twintigste eeuw kon 
Paulus de Boskabouter van Jean Dulieu natuurlijk niet 
ontbreken. Opvallend is, hoe daarin de moraal weer de 
overhand krijgt. Zo is het boek Berta Bloemkoe (1964) 
van Lea Smulders en Luz del Vado met illustraties 
door Acosta Moro onmiskenbaar een uiting van de flo-
werpower beweging en draagt het verhaal een expliciet 
pacifistisch ideaal uit. 

De tentoonstelling sloot af met Help mijn Iglo smelt van 
Nathalie Righton uit 2009, dat gaat over de gevolgen 
van klimaatsverandering voor de volkeren die leven 
aan de randen van de woestijn, het tropisch oerwoud 
en het poolijs. 
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We konden niet alleen de vitrines bekijken, maar op ta-
fels hadden Joke en haar collega Dicky van Donselaar 
ook een aantal boeken neergelegd, waarin we konden 
bladeren. Daaronder een prachtig boek over wajang-
poppen. Ook in het magazijn hadden ze boeken open 
gelegd om te bekijken, zoals een boek met prachtige 
platen van Nederlands Indië en andere boeken met 
platen van planten en kruiden. Beroemd is het Tulpen-
boek uit 1637. Behalve boeken en tijdschriften bevat de 
collectie van de Universiteitsbibliotheek trouwens ook 
luchtfoto’s van Nederland, tuinontwerpen en folders 
van kwekers en van allerhande landbouwmachines. Er 
wachtte ons nog een verrassing: in het magazijn stond 
een paard van papier-maché dat uitneembaar bleek te 
zijn, bedoeld om studenten de organen van het paard 
te kunnen demonstreren. Met de bijzondere rondlei-
dingen door het gebouw, de tentoonstelling en de ma-
gazijnen zorgden Joke en Dicky voor een informatieve 
en een verrassende middag! 

Margreet van Wijk-Sluyterman

Colleges rondom Sterke Verhalen 

Tijdens de laatste twee weken van augustus wordt een 
reeks colleges gegeven in samenhang met de tentoon-
stelling en het boek Sterke verhalen. De Summer-
school van Boekwetenschap, Handschriftkunde en 
Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amster-
dam organiseert een programma dat er veelbelovend 
uitziet:

• Jeroen Salman: Handelaars in sterke verhalen;

• Nico Boerma: De strijd om de broek;

• Aernout Borms: Tijl Uilenspiegel;

• Jo Thijssen: De levenstrap;

• Jos van Waterschoot: Sterke verhalen in stripvorm;

• Garrelt Verhoeven: De vele gezichten van Bontekoe;

Ook zullen er toverlantaarnvoorstellingen met sterke 
verhalen worden gegeven. Nadere berichtgeving volgt 
op de website van Bijzondere Collecties van de UB 
Amsterdam. Verderop in dit nummer informatie over 
de tentoonstelling en het boek.

Geschiedenis Boekillustratie in  
Nederland 1900-2010 
   

Beeldend kunstenaars, tekenaars, grafici, dilettanten, 
schrijvers, dichters, journalisten, folkloristen, kunst-
historici, ontwerpers, architecten, ‘monumentale’ kun-
stenaars, reclamemannen en –vrouwen, wereldver-
beteraars, fotografen, wiskundigen, biologen en vele 
anderen hebben in de loop van de twintigste eeuw boe-
ken van beeld voorzien. Boeken met tekst en boeken 
zonder tekst. Van literatuur en poëzie tot educatieve 
en wetenschappelijke uitgaven, goedkope, bibliofiele 
en experimentele uitgaven. Ze deden dat voor volwas-
senen en voor kinderen. Relatief weinig van hen om-
schreven zichzelf als ‘illustrator’, maar het beeld dat in 
boeken verscheen kun je allemaal ‘illustratie’ noemen.  

Een geschiedenis van de boekillustratie in Nederland con-
centreert zich op de ontwikkelingen in de twintigste en 
het begin van de eenentwintigste eeuw, een tijd waarin 
de boekillustratie aan veranderingen onderhevig was, 
discussies opriep en soms onder druk stond. Een tijd 
ook waarin de professionalisering van het vak toenam. 
Het gaat over de positie van de illustrator en over zijn 
werk als boekillustrator, over de relatie met tekst en 
met beeldende kunst. En het geeft vooral veel (beken-
de en minder bekende) voorbeelden van hun werk. 
Zo bevat het illustraties van Sijtje Aafjes, Karel Appel, 
Hermanus Berserik, Wim Bijmoer, Johan Braaken-
siek, Jenny Dalenoord, Eppo Doeve, Harrie Geelen, 
Annemarie van Haeringen, Annemie en Margriet 
Heymans,  Piet Klaasse, Ted van Lieshout, Alfred Lis-
tal, Lucebert, Wim Overbeek, Anton Pieck, Jan Rinke, 
Willem Rozendaal, Isidoor Spreekmeester, Thé Tjong-
Khing, Bas van der Veer, Carol Voges, Piet Worm, en 
vele, vele anderen.

Omdat illustratie per definitie veelzijdig is en niet al-
leen met kunst samenhangt maar ook met literatuur, 
cultuur, politiek, maatschappij en niet te vergeten met 
opvoeding en educatie, is voor Een geschiedenis geko-
zen voor een brede, historische opzet. In zes chrono-
logische hoofdstukken wordt de ontwikkeling van het 
illustratievak in Nederland in grote lijnen vastgelegd 
aan de hand van vele representatieve voorbeelden. Bo-
vendien bevat elk hoofdstuk een aantal geïllustreerde 
‘portretten’ van illustratoren uit het betreffende tijd-
vak. In het slothoofdstuk wordt gereflecteerd op de ac-
tuele situatie en de toekomst van het vak.
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Een geschiedenis van de boekillustratie in Nederland 
(werktitel) is samengesteld door Saskia de Bodt, de 
bezetter van de eerste leerstoel ter wereld die gewijd 
is aan illustraties, gevestigd aan de Universiteit van 
Amsterdam (vakgroep Kunstgeschiedenis) door de 
Fiep Westendorp Foundation.  Met medewerking van 
Bregje Hofstede, Jeroen Kapelle, Annemiek Overbeek 
en Annemiek Rens. Verschijnt in november bij Vantilt 
in Nijmegen.

Mengelwerk

De verhuizing van StOK Deventer zit er op. Dankzij 
de tomeloze inzet van oude en nieuwe medewerkers is 
de klus in nog geen halfjaar geklaard en staat alles op 
z’n nieuwe plaats. ‘StOK Zutphen’ is ‘StOK Deventer’ 
geworden en kan zich weer voluit gaan richten op haar 
doelstelling en daarmee samenhangende kerntaak. 
Die taak is, het zij nog maar eens gezegd, de uitleen 
van oude kinder- en jeugdboeken en het bieden van 
de mogelijkheid tot inzage ervan ter plaatse. Het de-
pot op de “Thomaszolder” is inmiddels ingericht: de 
boeken staan exact op volgorde in de lange rijen stel-
lingen, klaar voor gebruik. De inrichting van de pre-
sentatieruimte “Lijsje Lorresnor”, waar in witte kasten 
en achter glas de zogeheten voorgrondcollectie staat 
opgesteld, is bijna klaar.

Vanaf half maart zijn we aan het proefdraaien. Tijdens 
de openingsuren van de Bibliotheek Deventer kan een 
deel van onze boeken uit de voorgrondcollectie recht-
streeks worden geleend. In een aantal vitrines worden 
kwetsbare, zeldzamere en/of boeken rond een bepaald 
thema tentoongesteld. Ook kan men een indruk krij-
gen van de boeken die ter verkoop worden aangebo-
den: ze staan achter glas, in afgesloten kasten. Op de 
uren dat er ‘contactpersonen’ van StOK aanwezig zijn 
– voorlopig op dinsdag, woensdag en donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur – is méér mogelijk. In een nos-
talgische hoek kunnen dan boeken worden bekeken 
die slechts ter inzage zijn, en bezoekers kunnen door 
de medewerkers worden geïnformeerd. Ook kan men 
onder begeleiding van een medewerker naar het depot 
op de Thomaszolder om de hele collectie te bekijken 
en eventueel boeken daaruit te lenen. 

De voorbereidingen voor de feestelijke opening zijn in 
volle gang. De vermoedelijke datum daarvoor is 17 mei 

a.s., om 14.00 uur. Noteer alvast in uw agenda en raad-
pleeg voor verdere details de website van StOK: www.
stichtingtoudekinderboek.nl

Reint Jan Terbijhe, voorzitter StOK  
 Bram van IJperen, redacteur StOKpaardje

Vrijdag 24 januari werd de collectie van tekenaar Ies 
Spreekmeester (1914-2000) officieel overgedragen 
aan het Persmuseum in Amsterdam. Tegelijkertijd 
werd er een mini-expositie van zijn werk geopend, die 
helaas maar tot 30 maart kon worden bekeken. Wij 

kennen Ies (Isidore) Spreekmeester van illustraties 
in diverse kinderboeken maar natuurlijk vooral van 
de onder het pseudoniem Vadertje Brombeer in de 
reeks Gouden Boekjes verschenen prentenboeken over 
De vier kleurpotloden. Een artikel over Ies Spreekmees-
ter in Ons Amsterdam van juni 2013 kan men vinden 
op:www.joodsamsterdam.nl/persspreekmeesteries. 
Intussen zoeken historicus Carolus van Doornen, de 
Stichting Artistiek Erfgoed Ies Spreekmeester (van 
zoon Ron) en het Int. Inst. voor Sociale Geschiedenis 
naar geld om een expositie en een boek van zijn werk 
samen te stellen. Wie kan helpen? Reactie graag naar 
ron@spreekmeester.nl (crowdfunding).
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Het in 1962 voor het eerst verschenen boek van Ton-
ke Dragt, De brief voor de koning is - na 51 jaar – nu 
eindelijk in het Engels vertaald. The letter for the king, 
vertaald door Laura Watkinson en met de originele il-
lustraties van Tonke Dragt, kreeg meteen juichende 
kritieken in Britse kwaliteitskranten. In Nederland 
zijn inmiddels 38 drukken van dit prachtige ridder-
epos verschenen, en werden er meer dan een miljoen 
exemplaren van verkocht. 

Via de website van de KB kunnen naast de eerder 
aangekondigde prentbriefkaarten (gemaakt van illus-
traties uit kinderboeken) nu ook facsimiles van pren-
tenboeken besteld worden. Er zijn momenteel vier 
prentenboeken beschikbaar: De reis naar de maan van 
P.J. Andriessen (1876); Buiten! Waar de vogels fluiten 
(ca. 1925);  Reizen en avonturen van Mijnheer Prikkebeen 
door R. Töpffer  (1858); Ver van huis: reisvertellingen van 
Oom Bram over alles en nog wat (ca. 1887). Zie het blog 
over een van deze titels op de website van de SGKJ.

Internet
 
Dankzij overleg tussen OCLC en CBK-beheerders 
Lammert Stegewans en Karin Vingerhoets zijn sinds 
kort vele recente titelbeschrijvingen in het CBK voor-
zien van een afbeelding van de voorkant van het boek! 
Bijna alle beschrijvingen van kinderboeken die vanaf 
1994 zijn verschenen, hebben nu een afbeelding van 
het omslag om een indruk geven van het uiterlijk van 
het boek. De plaatjes laten niet alleen stijl en type illus-
tratie zien, maar vergemakkelijken ook de identificatie 
van titels die op elkaar lijken. Wij als liefhebbers van 
het oudere kinderboek hopen natuurlijk dat - zodra dat 
technisch en auteursrechtelijk mogelijk is – er ook af-
beeldingen van de voorkant van boeken van vòòr 1994 
beschikbaar zullen komen. Stel u voor: al die prach-
tige boeken direct op uw scherm zichtbaar! En je niet 
meer hoeven afvragen om welke Roodkapje-uitgave 
het gaat….

De Stichting Louis Raemaekers is een project gestart 
met het doel aandacht te besteden aan hem als politiek 
tekenaar. Met zijn oorlogsprenten verwierf Raemae-
kers in de periode 1914-1918 internationale bekend-
heid. Het project richt zich zowel op een boek over de 
politieke tekeningen als op een expositie in het Lim-
burgs Museum in Venlo. Intussen wordt ook gewerkt 
aan een website over het leven en werk van Louis Rae-

maekers. Zie: http://louisraemaekers.com/info. Wij 
kennen hem natuurlijk als illustrator van jeugdboeken 
(124 titels in het CBK) en als auteur èn illustrator van 
prentenboeken als Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie. 
Een heel bijzonder prentenboek maakte hij over tuber-
culose en de manier waarop deze ziekte bestreden kan 
worden: Gezondheid is de grootste schat. Het is digitaal 
beschikbaar op de website van Het Geheugen van Ne-
derland.

Uw website in KB-webarchief? De Koninklijke Biblio-
theek heeft de wettelijke opdracht om gedrukte pu-
blicaties te verzamelen uit en over Nederland, zodat 
deze voor toekomstige wetenschappers en studenten 
beschikbaar zullen zijn. Sinds enkele jaren wordt veel 
informatie ook in elektronische vorm en via internet 
aangeboden. Om onderzoekers in de toekomst toe-
gang te kunnen bieden tot die onschatbare bron van 
informatie, is de KB in 2007 gestart met het archi-
veren van een selectie van Nederlandse websites. De 
nadruk ligt op websites met wetenschappelijke en cul-
turele inhoud. Het webarchief omvat op dit moment 
circa 5100 websites en er worden regelmatig nieuwe 
sites aan toegevoegd. Heeft u een interessante website 
op het gebied van bijvoorbeeld kinderboeken(auteurs), 
jeugdliteratuur of centsprenten? En vindt u het leuk 
als uw website duurzaam opgeslagen zou worden in 
het webarchief van de KB? Meld uw website dan aan 
via een mailtje aan webarchivering@kb.nl, dan beoor-
delen de collectiespecialisten of uw website inhoude-
lijk, technisch en auteursrechtelijk opgenomen kan 
worden. Zie voor meer informatie www.kb.nl/webar-
chivering. 

Tentoonstellingen 
 

Van 24 juni tot en met 5 oktober 2014 is bij Bijzondere 
Collecties van de UB Amsterdam (Oude Turfmarkt) 
een tentoonstelling te zien over Sterke verhalen. Uit 
onderzoek naar Nederlandse vertelcultuur aan de Uni-
versiteit van Utrecht, aan de hand van vijfentwintig 
bekende verhalen, blijkt dat deze verhalen steeds weer 
in een andere gedaante werden en worden doorgege-
ven. Genoveva, Faust, Robinson, Assepoester, Jan de 
Wasser, Uilenspiegel, Cartouche en anderen vonden 
hun weg naar het publiek via steeds weer wisselende 
kanalen: via centsprenten, liedbladen, toneelstukken, 
prentenboeken etcetera.
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Voor de expositie wordt onder meer geput uit twee on-
langs aan de UBA geschonken collecties centsprenten, 
die van Arie van den Berg en van Nico Boerma. Bij de 
tentoonstelling verschijnt een gelijknamig boek. Zie 
ook bij de rubriek Publicaties, en bij Colleges rondom 
Sterke Verhalen voor informatie over een bijbehorende 
reeks lezingen.

Tot en met 15 juni staat in Museum De Buitenplaats in 
Eelde de expositie Dick Bruna in Eelde, met een over-
zicht van het oeuvre van Dick Bruna. Er wordt veel 
origineel werk getoond waaronder schetsen, zwart/
wit-tekeningen en manuscripten. De tentoonstelling 
is nadrukkelijk bedoeld voor zowel kinderen als vol-
wassenen.

De tentoonstelling in Mainz die wij eerder aankondig-
den, gaat op 7 mei open in de plaatselijke Stadtbiblio-
thek en zal te zien zijn tot eind september. Onder de 
titel “Wir spielen Krieg” - patriotisch-militarische Früher-
ziehung im Bilderbuch und Spiel während des Kaiser-
reiches” laat de Stadtbibliothek Mainz militaristische 
prentenboeken van vòòr 1914 zien. De tentoonstelling 
werd samengesteld door de kinderboekenverzame-
laar en kenner Mevr. Mühlberg-Scholtz en laat zien 
hoe al in de decennia vòòr de Eerste Wereldoorlog de 

jeugd door middel van teksten en – vooral – platen 
in een militaristische en eng-nationalistische geest 
werd opgevoed, klaargemaakt voor de oorlog. Er zal 
een begeleidende publicatie bij de tentoonstelling 
verschijnen.

Publicaties
 
Bijna alle boeken die hieronder worden vermeld, zijn aan-
wezig 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 

Sterke verhalen : vijf eeuwen vertelcultuur in woord 
en beeld / red. Jeroen Salman. – Nijmegen : Vantilt, 
2014. - 160 p. : ill. ; 23 cm. - ISBN 9789460041686 ; 
€ 20,- (verschijnt in juni). 
  Bij de Universiteit Utrecht is onderzoek gedaan naar de 
Nederlandse vertelcultuur. Aan de hand van populaire 
verhalen zoals Assepoester, Cartouche, Robinson en Jan 
de Wasser wordt getoond hoe ze steeds opnieuw in andere 
vormen werden doorgegeven: als centsprent, liedblad, 
strip, prentenboek, toverlantaarnstuk, toneelstuk of film. 
Bij Bijzondere Collecties van de UB Amsterdam is een 
tentoonstelling en een reeks colleges gepland over deze 
Sterke verhalen, van 24 juni tot en met 5 oktober 2014.

Trage post voor Anna Johanna : over boeken die bij 
me blijven / Joke Linders. – Bloemendaal : Schaep 14 
/ 2014. m. - ISBN 978-90-821771-0-7 paperback. 
€ 14,50. 
  Prachtig geschreven brieven aan een kleindochter, waarin 
herinneringen van Joke Linders aan in haar jeugd gelezen 
boeken en aan (klein)kinderen voorgelezen boeken, wor-
den vergezeld door verhalen over de achtergrond van het 
boek, ontmoetingen met de auteur of illustrator, en met 
wetenswaardigheden uit haar persoonlijke leven. Klassieke 
verhalen en gedichten als ‘Alleen op de wereld’, ‘De Spin 
Sebastiaan’, ‘Onder moeders vleugels’, ‘De Bikkel’, ‘Win-
nie de Poeh’ en ‘De tuinen van Dorr’ passeren de revue. 
Te koop bij boekhandels in en om Haarlem of bij Schaep 
14, Schaepmanlaan 14,  Bloemendaal, 023 -5490541. Ook 
te bestellen via www.jokelinders.nl/joke.linders@tiscali.nl. 
Eventuele verzendkosten worden in rekening gebracht.
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Zelfportret in brieven / Willem Wilmink. - 
Nijgh & Van Ditmar, 2014. - 304 p.  - ISBN-13 
9789038898285. € 24,95. 
  In 2013 is het alweer tien jaar geleden dat Willem Wil-
mink overleed, schrijver van prachtige poëzie voor kinde-
ren en volwassenen, essayist, liedjesschrijver, verhalenver-
teller maar ook groot brievenschrijver. Legendarisch was 
zijn afkeer van de telefoon. Wie ooit getuige was van zijn 
woedeaanvallen als dat kreng weer afging, verbaast zich 
over de humorvolle melancholie die hem overviel zodra 
hij de pen weer ter hand nam. Vanaf zijn studententijd 
in Amsterdam stuurde Wilmink brieven aan zijn ouders 
en dwepende brieven aan hartsvriendinnen; in zijn latere 
carrière aan collega-auteurs en uitgevers, aan vrienden en 
bewonderaars en personen met wie hij iets uit te vechten 
had. In zijn brieven had Wilmink altijd het hart op de 
tong, ze gáán altijd ergens over. Wobke Wilmink-Klein 
en Vic van de Reijt stelden uit de rijke correspondentie 
een mooi chronologisch geordend brievenboek samen. Het 
boek is de ideale opmaat voor de biografie van Wilmink, 
waarvoor Elsbeth Etty de opdracht gekregen heeft. (Bron: 
de uitgever op internet)

Sieb Posthuma / Joukje Akveld. - Hoogland & 
Van Klaveren, 2013. 160 p. ; ill. : 26 cm. – ISBN 
9789089671387 ; € 24,90. 
  Rijk geïllustreerde uitgave over Sieb Posthuma (1960), 
met informatie over zijn jeugd, foto’s en tekeningen en 
herinneringen aan belangrijke boeken uit zijn jeugd. 
Maar ook over de Engelse illustratoren die hij leerde ken-
nen in de tijd dat hij in Engeland woonde, zijn opleiding 
aan de Rietveld Akademie, zijn tekeningen voor kinderen 

en volwassenen; over de contacten met schrijvers en uitge-
vers, over decor- en kostuumontwerpen, en over invloeden 
van andere kunstenaars. En natuurlijk ook over zijn part-
ner - en zijn hondje! 

Het mooie verhaal van de kleine prins / Antoine de 
Saint-Exupéry ; teksten verzameld door Alban Ceri-
sier en Delphine Lacroix et al. - Rotterdam : Ad. Don-
ker, [2013]. - 222 p. :ill. ; 24 cm. - ISBN 978-90-6100-
684-8 geb. ; € 29,90.  
  Jubileumuitgave ter gelegenheid van de verschijning 70 
jaar geleden van ‘De kleine prins’. Met informatie over de 
auteur en het ontstaan van het boek, tekeningen en aqua-
rellen, de volledige tekst, interpretaties van het verhaal, de 
thema’s - en de mythen rond auteur en boek. 

Kuifje : uit de geheime archieven van Hergé / Mi-
chel Daubert tekst ; vertaling [uit het Frans]: Corrie 
van den Berg ; redactie: Ansterisk*. - Tielt : Lannoo 
; [Brussel] : Éditions Moulinsart ; Houten : Terra, 
[2013]. - 478 p. : ill. ; 21 x 21 cm. Vertaling van: Musée 
Hergé. - Paris : Éditions de La Martinière, 2013. - 
ISBN 978-90-820749-0-1 geb. ; € 40,-. 
  Dik vierkant boek met de oranje-witte ruiten op de sne-
den, die op het album ‘Raket naar de maan’ staan. Bevat 
schetsen, foto’s en andere documenten uit de collectie van 
Musée Hergé in het Belgische Louvain-la-Neuve. Met 
aparte hoofdstukken over de personages in de strips en 
over de inspiratiebronnen van Hergé. 

Worm en donder : geschiedenis van de Nederlandse 
literatuur 1700-1800: de Republiek / Inger Leemans 
en Gert-Jan Johannes ; met medewerking van Joost 
Kloek. - Amsterdam : Bert Bakker, 2013. - 815 p, 12 p. 
platen.: ill. ; 25 cm. - (Geschiedenis van de Nederland-
se literatuur ; [dl. 4]). - ISBN 978-90-351-3045-6 geb. 
  Overzicht van de Noord-Nederlandse literatuur in de 
18e eeuw, met een hoofdstuk over het kinderboek en de 
nieuwe pedagogie, o.a. de Filantropijnen, Van Alphen, 
De Kleine Grandisson, en een hoofdstuk over de adoles-
cent als romanlezer. Bij diverse genres zoals imaginaire 
reizen (Robinson) worden ook jeugdboeken behandeld. 

Kinderkerk en kinderpreek : geloofsopvoeding in 
het negentiende-eeuwse protestantse Nederland / C. 
Houtman. – Heerenveen : Groen, 2013. – 277 p. : ill. ; 
25 cm. - ISBN 9789088970771 ; € 24,95. 
  Dit boek geeft informatie over protestantse kerkdiensten 
voor kinderen van 1779 tot halverwege de twintigste eeuw. 
Een deel van de in ‘de kinderkerk’ gehouden preken is 
in druk verschenen. In deze publicatie worden ze ge-



Berichten uit de wereld van het oude kinderboek

april 2014 no.80
9

analyseerd en van commentaar voorzien, en worden de 
hervormde dominee-schrijvers voorgesteld. Met zwart-wit 
illustraties waardoor een aanschouwelijk beeld wordt gege-
ven van enkele opmerkelijke kanten van het kerkelijk leven 
in de negentiende eeuw. In het CBK zijn 9 kinderpreken 
te vinden.

Buitenland

Schreiben in Ost und West : Ostdeutsche Autoren 
von Kinder- und Jugendliteratur vor und nach der 
Wende / Maria Becker. - Frankfurt am Main [etc.] 
: Peter Lang Edition, [2013]. - 256 p. : ill. ; 22 cm. 
-  (Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien, 
ISSN 1435-4721 ; Bd. 81) Oorspr. proefschrift Techni-
sche Universität, Dortmund, 2012. - ISBN 978-3-631-
62958-1 geb. 
  Centraal in deze studie staat het literaire werk van zes 
DDR-auteurs, voor en na de val van de Muur in 1989: 
Christa Kozik, Wolf Spillner, Jutta Schlott, Peter Abra-
ham, Uwe Kant en Günther Saalmann. Met beschrijvin-
gen van de kenmerken van de DDR-literatuur, de geschie-
denis vanaf 1945, de literaire theorie, jeugdliteratuur als 
cultuurindustrie, en de methodiek. Per auteur worden een 
aantal thema’s uit hun werk behandeld. 

An allen Fronten : Kriege und politische Konflikte in 
Kinder- und Jugendmedien / Ingrid Tomkowiak ... [et 
al.] (Hg.) ; red. Mitarb.: Anna C. Stemmann. - Zürich 
: Chronos, [2013]. - 407 p. : ill. ; 23 cm. -  (Beiträge 
zur Kinder- und Jugendmedienforschung ; 3). - ISBN 
978-3-0340-1161-7. 
  Bundel indrukwekkende essays met bijdragen over 
Macht in prentenboeken over Jan Klaassen en ‘De nieuwe 
kleren van de keizer’; oorlog in dierenverhalen; oorlog in 
strips en games; propagandistisch materiaal uit de eerste 
Wereldoorlog dat zich specifiek op de jeugd richtte; histo-
rische verhalen over de Varusschlacht; antimilitaristische 
boeken van Exil-auteur Maria Gleit; oorlog in kinderboe-
ken uit Zuid-Afrika, de Spaanse burgeroorlog, de slag om 
Stalingrad, en meer. 

# E-Book library 
Kinder- und Jugendliteraturforschung 2012/2013 / 
Bernd Dolle-Weinkauff ; Hans-Heino Ewers ; Carola 
Pohlmann. – Peter Lang GmbH, 2013. – 269 p. – 
ISBN 9783631645895. 
Herausgegeben vom Institut für  Jugendbuchfor-
schung der Johann Wolfgang Goethe-Universitaet 
(Frankfurt am Main) und der Staatsbibliothek Preus-
sischer Kulturbesitz (Berlin), 

  Deze, inmiddels negentiende, aflevering van het Jaar-
boek is, met bijdragen over de Estse jeugdliteratuur en het 
Onderzoekscentrum van Europese kinder- en jeugdlitera-
tuur in Siegen, gewijd aan het jeugdliterair onderzoek in 
transnationaal perspectief. Dat het zinnig is om ook het 
brede spectrum aan hedendaagse media voor kinderen 
wetenschappelijk te onderzoeken, laten de in deze bundel 
opgenomen bijdragen over illustratie, manga en media 
zien. Daarnaast komen ook klassieke literaire genres aan 
bod: in bijdragen over het hedendaagse verhaal voor jonge 
lezers, en over de diversiteit aan romans voor jong volwas-
senen.

# E-Book library 
Werte und Moralvorstellungen in Kinderkrimis: Dar-
gestellt an Erich Kästners ‘Emil und die Detektive’ 
(1929) und Andreas Steinhöfels ‘Beschützer der Die-
be’ (1994) / Sonja Hilvert. - Diplomica Verlag, 2013. 
– 74 p. - ISBN 9783842881518.  
  Een onderzoek naar het doorgeven van waarden en nor-
men aan kinderen door middel van twee bekende kinder-
krimi’s. De vergelijking van beide werken zou moeten 
laten zien hoe waarden en normen onderhevig zijn aan 
een bepaalde tijdgeest waarbinnen ze een verbindende fac-
tor vormen. Om dat te achterhalen moest worden bekeken 
onder welke voorwaarden normen en waarden te verande-
ren zijn. Leiden bijvoorbeeld structurele maatschappelijke 
veranderingen ook tot een verschuiving van belangrijke 
waarden? Hoe belangrijk zijn daarnaast specifieke vor-
mings- en opvoedingsidealen? Hoe belangrijk is het soci-
aliseringsproces voor de ontwikkeling van het individu en 
de daarmee verbonden overname van waarden en normen 
van de samenleving? Dat zijn het soort vragen waarop in 
dit boek antwoorden gegeven worden.

Das Bild als Erzieher: Daniel Nikolaus Chodowieckis 
Kinder- und Jugendbuchillustrationen in Johann 
Bernhard Basedows Elementarwerk und Christian 
Gotthilf Salzmanns Moralischem Elementarbuch / 
Jasmin Schäfer. - Frankfurt am Main : PL Academic 
Research, [2013]. - 526 p. : ill. ; 22 cm. - Ook versche-
nen als proefschrift. - ISBN 978-3-631-64094-4 geb. 
  Een kunsthistorisch-pedagogische studie naar de illus-
traties uit de 18e eeuw, met informatie over de ideeën van 
de Filantropijnen, het boek van Salzmann en illustrator 
Chodowiecki. Met aardig wat zwart-wit afbeeldingen van 
kinderspel en beroepen door Chodowiecki bij werk van 
Basedow en Salzmann. Interessant voor vergelijkingen 
met afbeeldingen op centsprenten en in Nederlandse  
kinderboeken. 
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# E-Book library 
The Feminine Subject in Children’s Literature / 
Christine Wilkie-Stibbs. - Taylor and Francis, 2013. – 
220 p. – ISBN 9780415929967. 
  De auteur baseert zich bij haar analyse van specifieke 
jeugdliteraire teksten op het werk van Luce Irigaray, 
Helene Cixous, Julia Kristeva, en Jacques Lacan en laat 
daarmee zien hoe een feministische analyse tekstuele 
mogelijkheden opent die mogelijkerwijs ook kunnen wor-
den toegepast op fictie voor kinderen in het algemeen. Zij 
breidt hiermee het bereik van tekstuele overeenkomsten 
in kinderliteratuur uit, door de toepassing van een nieuw 
post-structureel kritisch apparaat. Zij bouwt hiermee 
voort op de groeiende academische belangstelling voor 
feminisme binnen het gebied van de kinderliteratuur – en 

draagt er tegelijkertijd aan bij.

# E-Book library 
Beyond the Book : Transforming Children’s Literatu-
re / Bridget Carrington and Jennifer Harding. – Cam-
bridge Scholars Publishing, 2014. – 252 p. – ISBN 
9781443853408.  
  Steeds weer is geprobeerd om bestaande kinderlitera-
tuur opnieuw te gebruiken en uit te breiden. In het begin 
gebeurde dat door verschillende vormen van navertellen, 
door het illustreren (houtsneden) en interactief illustreren 
(m.b.v. pop-ups en flapjes); later door aangepaste versies 
op muziek, als film, op toneel en televisie of als e-boek. De 
hier gebundelde bijdragen aan een conferentie in 2012 van 
IBBY en de Universiteit van Roehampton behandelen de 
diverse middelen die gebruikt zijn om de voor kinderen 
bedoelde verhalen te transformeren, en besteden aandacht 
aan de creativiteit waarmee gezocht werd en wordt naar 
zo gevarieerd mogelijke manieren om jonge lezers te be-
reiken. 

# E-Book library 
Children’s Literature and New York City / Padraic 
Whyte ; Keith O’Sullivan. - Taylor and Francis, 2014. 
– 451 p. – ISBN 9780415823029. 
  Een bundel die het belang van de stad New York in de 
kinderliteratuur onderzoekt en wijst op de literaire, poli-
tieke en maatschappelijke invloeden die het schrijven voor 
jongeren heeft ondergaan vanaf de twintigste eeuw tot nu. 
Op een kritische manier worden de meest belangrijke soor-
ten teksten en genres voor kinderen en jong volwassenen 
bekeken die een dialoog aangaan met de stad New York. 
Boeken van auteurs als Margaret Wise Brown, Felice 
Holman, Maurice Sendak, J. D. Salinger, John Dono-

van, Elizabeth Enright, en Patti Smith.

# E-Book library 
Understanding Children’s Literature / Peter 
Hunt. - Taylor and Francis, 2013. – 241 p. - ISBN 
9780415375474. 
  Een studieboek dat inleidt in de studie van kinderlitera-
tuur, met zowel aandacht voor meer theoretische kwesties 
als voor de meest relevante kritische benaderingen van 
het vakgebied. De hoofdstukken zijn gebaseerd op de 
meest recente inzichten van academische vakgebieden 
als culturele studies, literatuurwetenschap, pedagogie en 
psychologie. Bovendien is er een uitgebreide bijdrage over 
hoe kinderboekenschrijvers zelf denken over hun vak. Al 
met al een interessant overzicht van de actuele kijk op de 
belangrijkste onderwerpen in de kinderliteratuur; tegelij-
kertijd  een introductie tot uiteenlopende onderwerpen als 
geletterdheid, ideologie in kinderboeken, stilistiek, femi-
nisme, geschiedenis, algemene cultuur en bibliotherapie. 
Bevat een uitgebreide literatuurlijst om verder te lezen, en 
een verklarende woordenlijst van de kritische en techni-

sche termen. 

# E-Book library 
(Re)imagining the World : Children’s literature’s 
response to changing times / Yan Wu ; Kerry Mal-
lan ; Roderick McGillis. - Springer, 2014. – 167 p. 
(New Frontiers of Educational Research) - – ISBN 
9783642367595.   
  Een studie die kijkt naar hoe schrijvers van fictie voor 
kinderen zich ‘de wereld’ voorstellen. Niet één algemene 
wereld, maar heel verschillende werelden: imaginaire, 
vreemde of juist vertrouwde, zelfs monsterlijke werelden. 
Aan de orde komt hoe in kinderboeken wordt omgegaan 
met veranderingen die zijn ontstaan door nieuwe techno-
logieën, informatie- en mediavaardigheden, consumen-
tisme, migratie, politiek, verschillende gezinsstructuren, 
wereldburgerschap, en nieuwe en oude monsters. De lezer 
wordt aangezet om na te denken over hoe het geheugen 
ons begrip van het verleden vormt, hoe fictie onze emoties 
beroert, een beroep doet op ons vermogen tot empathie, 
en ons verlangen om te ontdekken, en hoe fictie aanzet 
tot reflectie op wat de toekomst zou kunnen brengen. Dat 
alles toegelicht aan de hand van teksten uit heel verschil-
lende landen.

# E-Book library 
Fairy Tales and True Stories : The History of Russian 
Literature for Children and Young People (1574 - 
2010) / Hellman Ben. - BRILL, 2013. -  (Russian His-
tory and Culture). – 600 p. – ISBN 9789004256385.  
  De Russische kinderliteratuur heeft een geschiedenis van 
meer dan 400 jaar. In dit boek wordt een uitgebreid over-
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zicht gegeven van haar ontwikkeling, worden Russische 
schrijvers en hun boeken in de context van vertalingen 
van klassieke kinderboeken gezet, kritische debatten be-
sproken, alsmede het officiële cultuurbeleid van achtereen-
volgende Russische overheden.

Making Americans : children’s literature from 1930 
to 1960 / Gary D Schmidt. - Iowa City : University of 
Iowa Press, 2013. 290 p. : 24 cm. – ISBN 978-1-609-
38192-9 paperback.  
  “Amerikaanse kinderen hebben niet alleen de traditio-
nele sprookjes uit Europa nodig, maar juist ook boeken 
die gebaseerd zijn op hun eigen leefomstandigheden en 
geschiedenis. Zij hebben boeken nodig die hen inpas-
sen in dat grote democratische experiment dat Amerika 
uitmaakt.” Zo dachten veel van de auteurs, illustrato-
ren, uitgevers, bibliothecarissen en onderwijzers die het 
uitgeven van kinderboeken tussen 1930 en 1960 een ge-
daanteverwisseling deden ondergaan. Hoewel latere critici 
beweerden dat de boeken uit deze periode een simpele en 
veilige wereld lieten zien, zonder onrecht en met altijd een 
happy end, laat de auteur van dit boek zien dat de pro-
gressieve politieke agenda die gedeeld werd door veel van 
de Amerikanen die kinderboeken maakten of gebruikten, 
wel degelijk effect hadden. Auteurs als Laura Ingalls Wil-
der, Lois Lenski, Ingri and Edgar Parin D’Aulaire, Vir-
ginia Lee Burton, Robert McCloskey en vele anderen hiel-
den zich direct of indirect bezig met de maatschappelijke 
vraagstukken van hun turbulente tijd: racisme, immigra-
tie en assimilatie, seksisme, armoede, de Grote Depressie, 
de Tweede Wereldoorlog, de atoombom, en de dreiging 
van een wereldwijde koude oorlog. Deze studie laat zien 
hoe in de behandelde periode auteurs en illustratoren van 
kinderboeken bewust bezig waren met nationale en inter-
nationale opvattingen, in de hoop de volgende generatie 

tot volwaardige burgers op te voeden.

The Irresistible Fairy Tale: The Cultural and Social 
History of a Genre / by Jack Zipes. -   Princeton, N.J 
[etc.] : Princeton University Press, 2012. – 235 p. : 23 
cm. – ISBN 978-0-691-15338-4 hbk. 
  De sprookjesspecialist Jack Zipes ontvouwt in dit boek 
een nieuwe, enigszins provocerende theorie over waarom 
sprookjes ooit verzonnen zijn en steeds weer doorverteld, 
en waarom zij een zo onuitwisbaar en steeds makkelijk 
aan te passen onderdeel van culturen over de hele wereld 
zijn geworden. Goed gedocumenteerd laat hij zien hoe 
sprookjes lang geleden zijn ontstaan   binnen orale cultu-
ren, hoe ze zich ontwikkelden door de opkomende lite-
raire cultuur en de drukpers, en hoe ze in onze eigen tijd 
blijven veranderen door hun aanpassing aan een grote 

diversiteit aan media. Ter adstructie voert hij een breed 
scala aan fascinerende voorbeelden op, waaronder sprook-
jes verteld, verzameld en geschreven door vrouwen in de 
negentiende eeuw; de verfilming van Perrault’s “Blauw-
baard” door Catherine Breillat; en hedendaagse sprookjes-
achtige tekeningen, schilderijen, sculpturen, en foto’s die 
ingaan tegen de canonieke versies in boekvorm. 

Reading Victorian Illustration, 1855-1875 : spoils of 
the lumber room / ed. Paul Goldman and Somin 
Cooke. _ Farnham : Ashgate, 2012. – 224 p. : 42 
zw.w. ill. ; 23 cm. ISBN 9781409411666. £ 49,50. 
  Een bundeling van bijdragen waarin een groep van in-
ternationale specialisten met nieuwe ogen kijkt naar de 
illustraties van de jaren 1860 en zich afvraagt wat hun 
impact was op het lezen. In hoeverre hadden ze de mo-
gelijkheid om over de waarden en normen van hun pub-
liek te reflecteren, die op te bouwen, te bekritiseren of er 
vraagtekens bij te zetten. Daarnaast komt ook aan bod in 
hoeverre zij een reactie vormden op oudere grafische tradi-
ties en in hoeverre ze buitenlandse invloeden ondergingen. 
Opmerkelijke figuren als Ford Madox Brown, Frederick 
Sandys, John Everett Millais, George John Pinwell en 
Hablot Knight Browne worden besproken in relatie tot 
hun werk voor tijdschriften en voor het mid-Victoriaanse 
cadeauboek, en de veranderingen van hun kijk als illus-
trator op de romans van Dickens. Het boek biedt een ge-
detailleerde maar ook provocerende analyse van dit soort 
illustraties: zowel hun productie en consumptie, als hun 
plaats binnen de bredere context van de mid-Victoriaanse 
cultuur komen aan bod. 
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Pop-ups from Prague : a centennial celebration of 
the graphic artistry of Vojtech Kubasta (1914-1992) 
/ Ellen G.K. Rubin. From the Collection of Ellen G. 
K. Rubin. – New York: The Grolier Club, 2014. 82 p. 
-  ISBN 9781605830520 ; $30,00.  
  De begeleidende publicatie bij een tentoonstelling in New 
York eerder dit jaar, waarmee de honderdste geboortedag 
werd herdacht van Vojtech Kubasta, de Tsjechische illus-
trator en maker van pop-up boeken die ook in Nederland-
se vertaling verschenen. Daarnaast was grafisch werk te 
zien waaruit zijn nauwe band met de stad Praag, en met 
de figuur van Mozart bleek. Bovendien wordt zijn werk 
geplaatst in de maatschappelijke context waarbinnen het 
tot stand kwam: eerst onder de Duitse bezetting, daarna 
onder het socialistisch regime van de Oost-Europese lan-
den en de Sovjet Unie. Het boek is overvloedig in kleur 

geïllustreerd.

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 978-1-4214-0721-0 geb. 
  De auteur beargumenteert dat oorsprong en ontwikke-
ling van het begrip burgerschap in de Verenigde Staten 

veel te maken had met de betekenis en de grenzen van 
de kindertijd. Kinderen waren behalve getuigen van de 
Amerikaanse geschiedenis ook vertegenwoordigers van 
‘het volk’. Kinderboeken lieten hun lezers zien hoe ze 
goede burgers konden zijn. De relatie tussen Engeland en 
Amerika werd ook in termen van ouder-kind gezien, en 
de president als een vader voor het volk en de kinderen. 
Personages als Goody Two-shoes, Ichabod Crane en Tom 
Sawyer waren rolmodellen, die ook lieten zien wat slecht 
burgerschap was. Met enkele zwart-wit afbeeldingen.

The teller’s tale : lives of the classic fairy tale writers 
/ed. by Sophie Raynard. - Albany, NY : SUNY Press, 
[2012]. - VII, 183 p. ; 24 cm. - ISBN 978-1-4384-4355-3 
geb. 
  Geschreven portretten van de klassieke (westerse) 
sprookjesschrijvers, ingedeeld in 16e eeuws Italië met 
Straparola en Basile; 17e eeuws Frankrijk met Perrault, 
Madame d’Aulnoy en andere dames; het exotisme in 18e 
eeuws Frankrijk met Galland, de didactiek met LePrince 
de Beaumont; het traditionalisme in Duitsland eind 18e, 
begin 19e eeuw met de Grimm’s en Bechstein; het senti-
mentalisme met Andersen midden 19e eeuw. Helaas, een 
boek zonder plaatjes, zelfs geen portretten. 

Anne around the world : L.M. Montgomery and her 
classic / edited by Jane Ledwell and Jean Mitchell. 
- Montreal : McGill-Queen’s University Press, [2013]. - 
X, 302 p. ; 24 cm Bevat ook bijdragen aan het achtste 
tweejaarlijkse, internationale L.M.Montgomery-con-
gres, gehouden in 2008. - ISBN 978-0-7735-4140-5 
paperback. 
  Studie naar dit Canadese klassieke kinderboek en de in-
vloed die het gehad heeft: de blijvende beelden van ‘Anne 
of Green Gables’; een eeuw kritiek; de romantisering van 
het Canadese platteland; klasse, kolonialisme en chris-
tendom; de verspreiding van de tekst in Iran, Montevideo, 
Turkije, Zweden en Japan; de invloed van Montgomery 
op de Canadese jeugdliteratuur. Helaas, geen enkele af-
beelding.

Images d’Epinal / Martine Sadion ; Préfacier Anna 
Gavalda. - Martinière (Editions de La), 2013. 192 p. 

ISBN 9782732460697. € 29,-.  
  Van de ‘prentjesdruk van Epinal’ kennen we waarschijn-
lijk de prenten met raadseltjes, de verhalen voor zoete 
kinderen, de aankleedpoppen, de heiligenafbeeldingen of 
de bladen met papieren soldaatjes. Maar er waren even 
boeiende en fraaie prenten met speelkaarten, bouwplaten, 
papieren theaters, en met afbeeldingen van koningen en 
keizers. Deze prenten gaan al meer dan drie eeuwen mee 
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en vertellen op een verrassende manier de geschiedenis 
van onze maatschappij. In dit fraai geïllustreerde boek 
van het Musée de l’Image in Epinal wordt de geschiedenis 
van deze prenten verteld aan de hand van de eigen col-
lectie van meer dan 100.000 prenten (Franse en buiten-
landse). 

Waouh! : 100 livres animés collectors / sélectionnés 
par Livresanimes.com ; auteurs des textes: Graziella 
Albanèse, Anne-Sophie Baumann, Thierry Desnoues, 
Patrick Lecoq, Jacques Desse (inleiding). - Paris : 
Livresanimes.com, [2013]. - 149 p. : ill. ; 23 cm. - Ten-
toonstelling in La Boutique du livre animé, Parijs, van 
21 november tot 21 december 2013. 
  Catalogus met Pinokkio voorop, bevat 100 beschrijvin-
gen (en nog meer afbeeldingen) van bijzondere (artis-
tieke, zeldzame, etc.) pop-upboeken, met annotaties over 
inhoud en makers. De nummers zijn chronologisch geor-
dend, van 1861 tot 2010. Met héél veel illustraties tegen 
een zwart glanzende achtergrond. Bij een aantal daterin-
gen staat ‘source Theo Gielen’. 

Uit de tijdschriften

Nederland

Biografie (jrg. 3, no. 1, voorjaar 2014) bevat een bij-
drage over Cissy van Marxveldt door Monica Soeting.

Boekenpost (jrg. 22, no. 130, mrt/apr. 2014) bevat ar-
tikelen over een pop-up ansichtkaart van Atie Siegen-
beek van Heukelom (door Kees Keijzer); en over Bram 
Huijser, die diverse artikelen over jeugdliteratuur 
heeft geschreven voor Wikipedia. Verder een artikel 
over illustrator Arie Rünckel, die met 287 titels in het 
CBK voorkomt.   

De Boekenwereld (jrg. 29, no. 6, 2013 en jrg. 30, no.1, 
2014). No. 6 is gewijd aan eten en boeken. Er blijken 
nogal wat overeenkomsten te zijn wat betreft verzame-
len van kookboeken en kinderboeken. Zie de blog Ge-
braden kraanvogel op de website SGKJ. No. 1 van 2014 
is een themanummer over reizen, met onder andere 
een artikel over de Russische prentenboeken van uit-
geverij Servire-De Baanbreker. 

De Leeswelp (no. 5, 2012, de inhoudsopgaven en gedeel-
ten van artikelen zijn op de website te lezen) bevat een 
artikel van Henk van Viegen over Mance Post. In no. 1, 
2014, artikelen over racisme in kinderboeken en over 

eten en gegeten worden bij Beatrix Potter.

Lessen (jrg. 8, no. 2, dec. 2013) is grotendeels gewijd 
aan het onderwijs in de jaren zestig van de vorige eeuw. 
Bevat een artikel over het feuilleton Avonturen van Pie-
terjoris in Het Vaderland in 1933, waarin mogelijk Etty 
Hillesum voorkomt. 

Lexicon van de jeugdliteratuur (aanvulling 94, feb, 
2014) bevat een lemma over Pol Dom.  

Literatuur zonder Leeftijd (no. 92, winter 2013) bevat 
artikelen over het werken aan een biografie van Miep 
Diekmann, over Jan Terlouw en zijn Koning van Ka-
toren, Roodkapje bij de Efteling, de verrassend moderne 
poëtica van W.G. van de Hulst, en meer.

Stripschrift (no. 437, maart 2014) bevat een artikel over 
Fred de Heij (1960) die onder meer werkte voor Taptoe 
en Tina, kinderboeken illustreerde en bandontwerpen 
maakte. In nr. 436, feb. 2014) een artikel over stripte-
kenaar Fred Marcus, die onder andere voor het blad 
‘Jeugd’ werkte. 

Tussen Vecht en Eem ( no. 4, 2013) bevat een artikel 
van Marcus van der Heide over Tine Cool en haar werk, 
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vooral over haar boek Wij met ons vijven in Rome. 

Vooys (jrg. 31, no. 3-4, dec. 2013) heeft op haar website 
een aantal online artikelen over jeugdliteratuur geplaatst, 
met onder meer interviews met Karin Vingerhoets, Jan 
Terlouw en Thé Tjong-Khing. http://tijdschriftvooys.
nl/. Dit dubbelnummer over kinder- en jeugdliteratuur 
begint met een inleiding van Helma van Lierop. De bij-
dragen gaan over dierenverhalen, achttiende-eeuwse 
kinderboeken, moderne meisjes bij Top Naeff, en meer.

Buitenland

Het aantal met name Engelstalige tijdschriften dat alleen 
nog digitaal verschijnt, groeit in rap tempo. Het grote voor-
deel hiervan is, dat u voor het inzien en lezen van die tijd-
schriften niet meer naar Den Haag hoeft, maar ze thuis op 
uw beeldscherm kunt oproepen – als u een lenerspas van de 
KB hebt. Hieronder een overzicht van digitale tijdschriften 
die de volledige tekst tonen; tijdschriften die een eigen web-
site hebben en variëren van het tonen van volledige tekst tot 
alleen de inhoudsopgaven. Daaronder staat een lijstje met 
papieren tijdschriften. 

Hoe vindt u de e-tijdschriften? Kijk op www.kb.nl, klik op 
‘Catalogi en Digitale collecties’, en klik dan rechtsboven in 
het lichtblauwe vakje op E-tijdschriften: toegang tot alle 
online tijdschriften. Zoek dan in de Alfabetische titellijst de 
hieronder genoemde tijdschriften.

Volledige tekst via een lenerspas van de KB:

Bookbird; Bulletin of the Center for Children’s Books; 
Children’s literature annual; Children’s Literature As-
sociation quarterly; Children’s literature in education; 
History of education & children’s literature; Interna-
tional Research in Childrens Literature; Jeunesse; 
Journal of the History of Childhood & Youth; The Lion 
and the unicorn; Marvels & Tales; New review of chil-
dren’s literature and librarianship. 

#Bookbird (Volume 52, Number 1, January 2014) is 
een “queer issue”.

#Children’s Literature Association Quarterly (jrg. 39, 
no. 1, lente 2014) bevat onder meer het verslag van een 
symposium over Margaret Mahy (1936-2012).  

#Children’s literature in education (jrg. 45, no. 1, jan. 
2014) bevat een artikel over draken in kinderboeken 
aan het eind 19e eeuw, en een artikel over een ABC-
boek van Tolstoj en zijn ideeën over opvoeding.

#Jeunesse (jrg. 5, no. 2, winter 2013) bevat artikelen over 

kinderboeken over ontheemde kinderen in oorlogstijd. 

#Journal of the History of Childhood & Youth; een 
zeer internationaal tijdschrift over de geschiedenis van 
opvoeding en onderwijs, interessant voor studies naar 
kindbeelden, af en toe artikelen over jeugdliteratuur. 
(Jrg. 6, no. 1, winter 2013) bevat een artikel over Horn-
books, de abc-bordjes ut de 16e en 17e eeuw waarmee 
kinderen leerden lezen. 

#The Lion and the Unicorn (jrg. 37, no. 3, sept. 2013) 
bevat bijdragen over onder meer kinderpoëzie en het 
20e-eeuwse hergebruik van de houtgravure.

#Marvels & tales (jrg. 27, no. 2, 2013) is gewijd aan 
Japanse sprookjes, o.a. over vertalingen van De kleine 
zeemeermin en Sneeuwwitje.

#New review of Children’s Literature and librarianship 
Volume (jrg. 19, no. 1 en 2, 2013) bevat een artikel over 
de Zweedse vertaling van Huckleberry Finn. No. 2 bevat 
een artikel over emoties in Secret Garden van Frances 
Hodgson Burnett.

Tijdschriften via internet: 

Deze bevatten soms full-text artikelen, soms alleen in-
houdsopgaven. Meestal moet men een abonnement 
nemen om de bijdragen te kunnen lezen, of betalen 
voor een los artikel.

#Buch & Maus (van het Schweizerisches Institut für 
Kinder- und Jugendmedien), verschijnt 3 x per jaar 
en behandelt de actuele kinder- en jeugdmedia. De 
website van het blad geeft per nummer de redactio-
nele inleiding en de inhoudsopgave. Eén bijdrage is 
full-text.No. 1, 2013 is gewijd aan vertalingen van kin-
derboeken. Met als full-text artikel: „Langer Strumpf“ 
oder „Strümpfchen“?, over het vertalen van namen. No. 
2, 2013 bevat onder meer een bijdrage over de Kinder-
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buchsammlung Seifert.  No. 4, 2013 bevat artikelen 
over vermenselijkte dieren in kinderboeken. Full-text: 

Die ganz besondere Spezies der Bilderbuchtiere.  

#Carousel, the guide to children’s books: verschijnt 3 x 
per jaar, bevat voornamelijk besprekingen van actuele 
kinderboeken, en interviews met auteurs en illustrato-
ren. Inhoudsopgaven op de website.

#Eselsohr met daarin Bulletin Jugend und Literatur: 
op de website zijn de inhoudsopgaven te zien. De KB 
heeft een papieren abonnement.

#Horn Book Magazine (jrg. 90, no. 2, mrt/apr 2014) 
bevat, naast veel besprekingen van actuele kinderboe-
ken, artikelen over de vormgeving van boeken. In-
houdsopgave op de website. 

#Kinder- und Jugendliteratur und Medien: inhouds-
opgave op de website. 

#La revue des livres pour enfants: met inhoudsopgave 
op de website.

Papieren tijdschriften: 

Children’s books History Society Newsletter: helaas, 
tot 2010 had de KB een papieren abonnement. 

Eselsohr/Bulletin Jugend und Literatur: abonnement 
bij KB

Illustration: abonnement bij KB, (no. 37, herfst 2013) 
bevat artikelen over Richard Doyle (1824-1883), over il-
lustraties in de periode 1500-1700, en over een bijzon-
dere nieuwe uitgave van Alice in Wonderland. In no. 
38 (winter 2013) een artikel over Roberto Innocenti, 
illustrator van klassieken, sprookjes en de holocaust.

Kinder- und Jugendliteraturforschung Frankfurt: 
abonnement bij de KB. (no 1 en 2, 2013) bevat arti-
kelen over racisme in kinderboeken, en in no. 2 een 
overzicht van het 50-jarig bestaan van het onder-
zoeksinstituut.  

Movable Stationary: abonnement bij KB (jrg. 22, no. 1, 
feb. 2014) bevat onder meer een artikel over de firma 
G. Löwensohn uit Fürth.

Studies in Illustration: abonnement bij KB, (no. 55, 
winter 2013) bevat artikelen over de illustraties van 
Arthur Hughes (uit 1908), een museum voor William 
Heath Robinson en een bio- en bibliografie (1940-
1997) van Charles W. Stewart. 

Verantwoording illustraties

Voor dit nummer hebben we gezocht naar afbeeldin-
gen van kinderen met boeken. Ze komen uit verschil-
lende kinderboeken; wilt u weten welke, mail dan even 
naar de redactie.  

Vragen

Helaas heeft Robin Span geen reactie gehad op de 
vraag naar informatie over Rie van Dijk, de auteur 
van Greetje’s begin (1954) en Greetje wordt Greet (1956) 
waarnaar zij onderzoek doet.

Onze Vlaamse vriend en stripspecialist Michel Kem-
peneers zou graag willen weten of ergens het archief 
bewaard gebleven is van Johannes Pieter Jacobus Hel-
mich Clinge Doorenbos, beter bekend onder alleen 
zijn familienaam, Clinge Doorenbos. Als groot lief-
hebber van zijn werk, maar vooral in het kader van zijn 
onderzoek naar de strip Flippie Flink - waarvoor Clinge 
Doorenbos de tekst schreef en Louis Raemaekers (of 
diens zoon Robert?) de plaatjes tekende - zou hij graag 
meer over de samenwerking tussen die twee kunste-
naars aan de weet komen.
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Grote voorraad kinder- en jeugdboeken.
Algemene voorraad van ruim 150.000 titels

De strips zijn in de jaren dertig ook, in twee of drie 
delen gebundeld, gepubliceerd door Van Goor Zonen. 
Kunt u hem verder helpen, stuur dan een reactie naar 
Michel.Kempeneers@telenet.be .

Wie heeft er belangstelling voor een stapel Berichten? 
Geert Bekkering heeft de nummers van juni 2000 tot 
nu in de aanbieding. Hij stuurt ze, tegen vergoeding 
van de portokosten (circa € 7,-), graag op aan wie er 
belangstelling voor heeft. Ophalen mag natuurlijk 
ook. Meldt u bij Geert, J.P. Coenstraat 24, 7541 BP  
Enschede of via g.h.bekkering@home.nl. 

Wie het eerst komt…

Welke verzamelaar heeft deeltjes van de serie Pren-
tenboekjes in differente soorten verschenen bij G.B. van 
Goor vanaf 1846. In een lijst achterop een van de boek-
jes staat: “Deze prentenboekjes in 34 differente soor-
ten, met gekleurde omslagen, zijn elk voorzien met 12 
tot 25 plaatjes, terwijl elk plaatje door een lief versje in 
den regten kindertoon, is opgehelderd.”. In openbare 
collecties zijn de deeltjes 2, 3, 7, 13, 19, 20, 21, 25, 26, 
31 en 34 aanwezig. Voor een lijst van de delen kunt u 
contact opnemen met de redactie. 

 


