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Nieuwsbericht 15
28 juli 2017

Najaarsexcursie  29 september
Op vrijdagmiddag 29 september 2017 staat een excursie gepland, waarin de illustrator Dick 
Bruna centraal staat. We brengen een bezoek aan het atelier van Dick Bruna in het Centraal 
Museum in Utrecht en worden daar o.a. getrakteerd op een interessante lezing van Annelies 
Fontijne. Natuurlijk kunnen we ook een kijkje nemen in het naastgelegen Nijntje Museum. U 
ontvangt t.z.t. een aparte uitnodiging voor deze excursie.

Verslag Wikipediamiddag
Henk van Viegen was één van de negen deelnemers aan de Wikipediaworkshop die de SGKJ 
onlangs in samenwerking met KB en OBA organiseerde. Hier leest u zijn leuke verslag. 

Kluitmannen in Alkmaars Archief
Marijke Joustra, bibliothecaris van Regionaal 
Archief Alkmaar, liet weten dat de schenking van 
bij de KB dubbele Kluitman-boeken helemaal is 
verwerkt. Er zijn na twee jaar gestaag doorwerken 
maar liefst 950 boeken opgenomen in hun collectie, 
die daarmee bijna is verdubbeld. Zij beheren ook het 
bedrijfsarchief van de uitgeverij. We begrijpen dat 
de Kluitmanboeken een geliefd onderdeel zijn van 
de rondleidingen door het archief, ze staan er 
prachtig bij (zie foto)!

Digitalisering Kluitmanboeken
Op 27 juni 2017 tekenden KB en uitgeverij Kluitman een digitaliseringsovereenkomst.  
Kluitman is de eerste uitgever in Nederland van wie de KB het recente fonds (1940-2000) zal 
digitaliseren. De kosten ervan dragen ze gezamenlijk. Kluitman levert meer dan 2600 titels 
aan uit de jaren 1940-2000. Op een groot deel ervan rust nog auteursrecht, maar dat is in 
handen van de uitgeverij. Ruim 1800 boeken zullen uiteindelijk gratis te vinden zijn via 
Delpher, meer dan 700 titels komen begin 2018 beschikbaar als e-book voor de leden van de 
online Bibliotheek. De nog steeds goed lopende titels van de Kameleon kunnen straks als e-
book gekocht worden. De KB verkent in overleg met belanghebbenden mogelijkheden om 
meer uitgeversfondsen – al dan niet integraal – te digitaliseren. 

http://hetoudekinderboek.nl/wisselende%2520paginaas/WikiWorkshop/WikiWorkshop.html
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/kb-collecties/moderne-gedrukte-werken-vanaf-1801/kinderboeken/schenkingen/schenking-van-uitgeverij-kluitman
https://www.regionaalarchiefalkmaar.nl/collecties/bibliotheek/bijzondere-collecties
https://www.kb.nl/nieuws/2017/kb-en-uitgeverij-kluitman-tekenen-digitaliseringsovereenkomst
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Verzoek van SGKJ-secretaris om interessegebieden door te geven
“Wie zullen we uitnodigen voor presentatie over dit onderwerp? Wie zou er iets willen 
vertellen over zijn/haar verzameling in de SGKJ-berichten? Wie verzamelt dit type 
kinderboeken?” 
Als we een activiteit voor SGKJ gaan organiseren, raadplegen we altijd onze vriendenlijst om 
te weten welke verzamelingen er zijn, wat de belangstelling van de vrienden is en wat hun 
specifieke deskundigheid is. Ook krijgen we regelmatig vragen van mensen buiten de SGKJ 
met vragen over oude kinderboeken. Dan willen we ze zo mogelijk in contact brengen met de 
vrienden, die thuis zijn op dat gebied. Onze lijst vertoont helaas nogal wat lege plekken, die 
we graag willen opvullen.
Vandaar de vraag aan de SGKJ-vrienden: Zouden jullie ons willen laten weten, welke 
kinderboeken, schoolboeken of prenten je verzamelt, waar je belangstelling naar uitgaat en op 
welk terrein je kennis en ervaring hebt? Laat het weten via stichtinggkj@gmail.com

Met hartelijke dank en groet, Margreet van Wijk

Tentoonstelling: “Een (kinder)boek met een verhaal”   
In 2013 organiseerde de SGKJ een expositie 
in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam 
van oude kinderboeken, elk met een verhaal 
van een van onze Vrienden. U kunt de 
expositie online bekijken. 
In Ridderkerk heeft in december 2016 ook 
een dergelijke tentoonstelling plaats 
gevonden, op initiatief van SGKJ-er Netty 
van Rotterdam. De bijbehorende publicatie 
bevat columns en gekleurde afbeeldingen 
van de besproken boeken: Een boek mèt een 
verhaal: jeugdherinneringen van 
Ridderkerkers samengesteld door Ton 
Remans. Stichting Oud Ridderkerk, 2016. 

SGKJ-blogs
Op de website van onze Stichting gaat de voorlaatste blog over Weeskinderen van het 
kinderboeken-erfgoed. Misschien kent u meer van dit soort boeken?
De nieuwste blog is gewijd aan het thema van de komende Kinderboekenweek: griezelen, met 
als motto ‘gruwelijk eng!’ Lees snel het blog als u durft.

http://www.hetoudekinderboek.nl/Webexpo2013/00WebexpoOverzicht.htm
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogoudekinderboek/
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Sinterklaaspapier en centsprenten geschonken
Onlangs schonken de heer Frits Gerssen en mevrouw Tineke 
Gerssen-Lintvelt uit Hoogeveen hun verzamelingen 
sinterklaaspapier en centsprenten aan de Koninklijke Bibliotheek. 
Na een periode van verzamelen en studie van beide culturele 
fenomenen zijn ze blij dat de collecties een goed onderkomen 
hebben gevonden. Er is ook een publicatie beschikbaar over deze 
verzameling, die is o.a. ter inzage in de KB.
Sinterklaas in pakpapier / tekst, vormgeving en uitgave: Frits R. 
Gerssen. - Heruitgave. - Hoogeveen : Frits R. Gerssen, april 2017. 
- 56 pagina's : illustraties ; 30 cm. - 1e druk: december 2016. - ISBN 978-90-813741-0-1 
(paperback)
 
Tentoonstelling  
In het vorige Nieuwsbericht hebben we het onderzoek 
van Ewoud Sanders naar jeugdverhalen over 
jodenbekering toegelicht. Aansluitend daarbij heeft de 
volgende tentoonstelling mogelijk uw belangstelling: van 
7 september 2017 tot en met 6 januari 2018 presenteert Museum Sjoel Elburg een 
tentoonstelling over de complexe dynamiek tussen christendom en antisemitisme. In de 
tentoonstelling worden twee millennia christendom en antisemitisme onderverdeeld in drie 
periodes: het jodendom en christendom in de eerste eeuwen, de Reformaties en visies op 
joden in de 16e en 18e eeuw en christendom en modern antisemitisme. Er zullen ook 
kinderboeken te zien zijn. 

In het nieuws
De Volkskrant van dinsdag 27 juni bevatte een artikel over de wijze waarop een zwarte man 
in een nieuwe strip van Suske en Wiske is afgebeeld. Een mooie aanleiding om dit boekje nog 
eens onder de aandacht te brengen:
Zwart: Sambo, Tien kleine nikkertjes, PijpjeDrop, Pompernikkel en anderen: het beeld van de 
zwarte mens in de Nederlandse illustratiekunst 1880-1980 door Jeroen Kapelle en Dirk J. 
Tang. 

      

 

http://sjoelelburg.nl/tentoonstelling/christendom-en-antisemitisme/
http://sjoelelburg.nl/
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Brinkman in Delpher beschikbaar
Op 26  juni 2017 is weer een flink aantal nieuwe titels toegevoegd aan Delpher. Deze keer is 
“de Brinkman”, onze Nationale Bibliografie, daar ook bij. Zoekt u bijvoorbeeld het jaar van 
uitgave van een kinderboek, zoek dan in Delpher op de boektitel tussen aanhalingstekens. 
Naast vermeldingen in het Nieuwsblad voor den Boekhandel komt u nu ook titels tegen in de 
Alphabetische naamlijst van boeken, landkaarten en verdere in den boekhandel voorkomende 
artikelen enz. uit de periode 1846 -1880; Brinkman's alphabetische lijst van boeken, 
landkaarten enz. van 1881-1929; en Brinkman's cumulatieve catalogus van boeken 1930 -
1945-1994. Een mooie uitbreiding!

Lexicon van de Jeugdliteratuur
Lexicon van de Jeugdliteratuur verscheen sinds februari 1983 als 
losbladig werk. Vanaf februari 2017 maakt de titel een doorstart bij 
Garant-Uitgevers in ‘zelfstandige afleveringen’ die voor bezitters van het 
oorspronkelijke losbladige hoofdwerk eveneens los in te voegen zijn. 
Het Lexicon bevat artikelen over auteurs (modern en klassiek, uit binnen- 
en buitenland), illustratoren en algemene onderwerpen zoals fictie, 
genres, beoordeling, strips, etc. De afleveringen verschijnen op 15 
februari, 15 juni en 15 oktober. Jan Van Coillie, Sanne Parlevliet, Frauke 
Pauwels & Jos Staal vormen de redactie. 

Nieuwe boeken, o.a. bij de KB ter inzage
Boekillustraties van Hans G. Kresse / Julius de Goede ; illustraties: Hans G. Kresse ; 
samenstelling, vormgeving en productie: Julius de Goede. - Utrecht : Julius de Goede, [2017], 
©2017. - 118 pagina's : zwart-wit illustraties ; 31 cm. - ISBN 978-90-6967-040-9 (gebonden) 
; €37,50. 
The other in the school stories : a phenomenon in British children's literature / by Ulrike 
Pesold. - Leiden : Brill Rodopi, [2017], ©2017. – 266 pagina's ; 25 cm. -  (Costerus new 
series, ISSN 0165-9618 ; volume 220) Met literatuuropgave, register. ISBN 978-90-04-
34171-5 (gebonden) ; €110,00. 
Drawing on the Victorians : the palimpsest of Victorian and neo-Victorian graphic texts / 
edited by Anna Maria Jones, Rebecca N. Mitchell ; with an afterword by Kate Flint. - Athens 
: Ohio University Press, [2017], ©2017. - XIV, 386 pagina's ; 24 cm. -  (Series in Victorian 
studies) Met index, literatuuropgave. ISBN 978-0-8214-2247-2 (gebonden) ; $70,35 

         

http://www.delpher.nl/
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Kinderboeken in ‘De Boekenwereld’ en ‘Boekenpost’   
In De Boekenwereld (jrg. 33, no. 2) staat een overzicht van modernistische kinderboeken door 
Sytze van der Veen, en in Boekenpost (no. 150) twee artikelen van Frits Booy: over vieze 
meisjes (Griet de Smeerpoes, Kaatje Morsebel en Mietje de nagelbijtster) en over 
prentenboeken van circa 150 jaar geleden.                                                          

Oproep: houdt u van El Pintor?
Op de website van de Koninklijke Bibliotheek 
staat een blog over El Pintor’s Schouwburg 
voor kinderen. Uit de reacties op dit blog bleek 
dat er belangstelling bestaat bij El Pintor-
liefhebbers om met elkaar in contact te komen 
en elkaar wellicht te ontmoeten. Wilt u 
meedoen? Stuur uw contactgegevens 
karin.vingerhoets@kb.nl  dan zal zij de El 
Pintor-liefhebbers elkaars gegevens sturen. 

Oproep: Kinder-Courant
Geert Bekkering zoekt (foto’s van) 
nummers van het tijdschrift Kinder-
Courant en dan met name het papieren 
speelgoed, dat daarbij hoorde. Hij is bezig 
met het bestuderen van dit tijdschrift dat 
van 1852 tot 1904 wekelijks verscheen. 
Elke week zat een knutselbijlage bij en het 
gaat hem vooral om het ‘papieren 
speelgoed’ dat daar wordt afgebeeld. Dat 
betreft bouwplaten, aankleedpoppen, 
ganzenborden, kwartetspelen, vliegers, 
puzzels, muziekstukken, borduurpatronen 
en nog veel meer. Geert wil inzicht krijgen in de populariteit van al die soorten speelgoed 
gedurende de ruim vijftig jaar dat het blad verscheen. U kunt rechtstreeks contact opnemen 
via postadres Geert Bekkering, J.P. Coenstraat 24, 7541 BP Enschede of 053-4300691 of 
g.h.bekkering@home.nl

Oproep: kinderboek over keizer Li Han Ho gezocht
Bas Verheij zoekt een geïllustreerd kinderboek of prentenboek over keizer Li Han Ho. De 
heer Verheij herinnert zich een scène waarbij de keizerin van de trap af valt en iemand zegt 
dan: “keer terug majesteit, en dan gaat ze/ rolt ze weer naar boven”. Als kind vond hij dit heel 
merkwaardig. Het verhaal werd hem voorgelezen in de vijftiger jaren, ca 1956; hij was toen 
ongeveer 5 jaar oud. Wie weet om welk boek het gaat? Reacties graag rechtstreeks aan de 
heer Verheij via zorrobicker@planet.nl of 020-4214161 en 06-12586058.

Dit onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbericht is een tussentijdse aanvulling op de 
Berichten uit de wereld van het oude kinderboek. Het Nieuwsbericht wordt verzorgd door 

Jeannette Kok en Karin Vingerhoets. Opmerkingen over dit nummer en suggesties voor het 
komende nummer kunt u sturen naar jeannettekok@upcmail.nl

https://www.kb.nl/blogs/kinderboeken-en-strips/el-pintors-schouwburg-voor-kinderen
https://www.kb.nl/blogs/kinderboeken-en-strips/el-pintors-schouwburg-voor-kinderen
mailto:karin.vingerhoets@kb.nl
mailto:g.h.bekkering@home.nl
mailto:zorrobicker@planet.nl

