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SGKJ-Nieuwsbrief 19
15 augustus 2018

De SGKJ-Vrienden ontvingen het vorige digitale Nieuwsbericht op 8 mei 2018. We
hebben inmiddels weer enkele nieuwtjes voor u. Zoals u ziet is de titel een beetje gewijzigd: 
om verwarring met het tijdschrift SGKJ Berichten te voorkomen noemen we het ‘SGKJ-
Nieuwsbericht’ voortaan de ‘SGKJ-Nieuwsbrief’. 

SGKJ-Studiedag
Hebt u de datum al genoteerd? De SGKJ-Najaarsstudiedag 2018 zal worden gehouden op 
zaterdag 6 oktober in de Canonzaal in het Openluchtmuseum in Arnhem. Het wordt een 
bijzondere studiedag, want dan wordt ons 25-jarig bestaan gevierd. Er wordt druk gewerkt aan 
het programma en enkele leuke verrassingen! Meer hierover binnenkort op de website.

Lezingen UvA Summerschool 
Bij Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam op de Oude 
Turfmarkt wordt ook dit jaar weer een Zomerschool georganiseerd over de geschiedenis van 
het boek. Twee van de lezingen verdienen bijzondere aandacht: 

Ganzenbord en andere bordspellen 
Christine Sinnighe Damste verzorgt op woensdag 22 augustus een workshop over het 
ganzenbord. In de Bijzondere Collecties bevindt zich een grote collectie centsprenten, 

waaronder een aanzienlijk aantal fraaie spel- of speelprenten. 
Deze op papier gedrukte spellen in allerlei soorten en maten 
dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. In 
deze workshop wordt verteld over de cultuurhistorische 
achtergrond van de spellen, waarvan een aantal is gebaseerd 
op de regels van het oude ganzenbordspel. De geschiedenis 
van dit spel krijgt daarom speciale aandacht. Deelnemers gaan 
ook daadwerkelijk een aantal spellen spelen. Op deze manier 
wordt het mogelijk het spel in de historische context te 
plaatsen. 

Het nieuw vermakelijk ganzenspel = Le nouveau jeu d'oie ,  
Brepols & Dierckx Zoon,  [tussen 1840 en 1880] 

https://www.openluchtmuseum.nl/
http://bijzonderecollecties.uva.nl/gedeelde-content/evenementen/workshops/2018/08/summerschool-2018.html
http://bijzonderecollecties.uva.nl/gedeelde-content/evenementen/workshops/2018/08/ganzenbord.html
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Fairy Tales Retold: illustrations as modern storytellers 
De opvolger van Saskia de Bodt, hoogleraar Illustratie Emilie 
Sitzia, geeft op di 28 augustus een Engelstalige workshop 
getiteld ‘Fairy Tales Retold: illustrations as modern storytellers’. 
This workshop explores representations of good and evil in fairy 
tale illustrations. It focuses on the topic of illustration as 
reception and criticism of literary texts through diverse case 
studies taken from nineteenth and early twentieth century 
European fairy tale illustrations.
How do images interfere and interact with the text? How are the 
illustrations placed in the book to anticipate or reinforce specific 
ideas? How are the characters depicted? Do illustrators continue 
certain illustrative traditions or do they question such traditions?
We will learn to analyse these images and see how illustrations re-interpret classical stories 
and offer alternative tales for the modern era. 

Excursie abc-boeken  
Op 9 mei bezocht een twintigtal SGKJ-
vrienden Museum Nairac in Barneveld voor 
een tentoonstelling van abc-boeken uit de 
collectie van Frits Booy en een lezing door 
de verzamelaar. In Museum Nairac werden 
in het verleden al vaker tentoonstellingen 
met kinderboeken georganiseerd. Het 
museum is inmiddels uitgebreid met een 
nieuwe vleugel en entree en de expositie was 
een feest voor het oog. Frits toonde bij zijn 
lezing ‘Aantrekkelijk, Boeiend, Curieus, 
aspecten van het ABC-boek’ diverse 
voorbeelden, waaronder Aardige, 
Belangwekkende en Curieuze letter-
uitbeeldingen. 

        Nieuw prent ABC boek voor lieve kinderen, 3e dr. G.B. van Goor, ca.1850

In Memoriam Froukje van der Meer (1919-2018)
Op 29 mei 2018 overleed Froukje van der Meer. Ze werkte als illustrator van kinderboeken in 
de periode van 1940 tot 1952. Helaas stopte ze daarna met het illustreren van kinderboeken, 
wat heel jammer is voor de liefhebbers van haar mooie werk. In 1956 maakte ze nog de 
illustraties bij “Preek van de week”.
Froukje van der Meer maakte heel bijzondere illustraties, onder andere voor enkele 
sprookjesboeken. Ze verbeeldde het sprookje Assepoes (1944) naar Perrault, van Hans 
Christian Andersen De sneeuwkoningin (1946) en Grimm’s Sneeuwwitje (1947). In het 
buitenland werd haar talent gezien, want de laatste twee sprookjes verschenen in het Engels 
bij de Oxford University Press. Sneeuwwitje verscheen ook in het Duits en het Frans. 
Ze was geïnteresseerd in streekdrachten, en maakte een serie prentbriefkaarten en het boek 
Uit grootmoeders kleerkoffer. Een bijzondere reclame-uitgave maakte zij voor Cinderella 
lakens met de titel Zij komt iets nieuws bij U kopen. De uitgave heeft een leporellovorm en 
bevat een stukje van de stof van de lakens. Froukje illustreerde ook een aantal verhalen over 
Pinkeltje.

http://bijzonderecollecties.uva.nl/gedeelde-content/evenementen/workshops/2018/08/fairy-tales.html
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Dankzij schenkingen van Hilda van 
den Helm zijn een aantal van de 
boeken van Froukje van der Meer in 
de Koninklijke Bibliotheek ter 
inzage. Zie ook: Prentenboeken, 
ideologie en illustratie 1890-1950, 
Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle 
(Ludion, 2003). 

De brief voor de koning 
Het kan u moeilijk ontgaan zijn 
want het was groot nieuws: 
Netflix gaat De brief voor de koning van Tonke Dragt uit 1962 verfilmen. De acht 
Engelstalige afleveringen worden grotendeels in Nieuw-Zeeland en Praag opgenomen. Van 
deze klassieker was al eerder een Nederlandse speelfilm gemaakt in 2008 door regisseur 
Pieter Verhoeff. 
Misschien wordt 
schildknaap Tiuri 
hierdoor als 
Nederlandse 
kinderboekenheld 
wereldwijd een 
geduchte concurrent 
van ‘onze’ Hans 
Brinker…  

Filteren op kinderboeken in Delpher
Goed nieuws voor boekenzoekers! In Delpher kunt u nu zoekacties naar kinderboeken via een 
filter beperken. Door dit filter te combineren met een leeg gelaten zoekvak is het ook 
mogelijk om te zien welke kinderboeken uit een bepaalde periode Delpher bevat.

 

https://www.delpher.nl/
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Tentoonstellingen 

T/m 6 januari 2019 kunt u in het 
Kinderboekenmuseum de tentoonstelling Thé Tjong-
Khing - In beeld bekijken. 
Ruim 50 jaar weet Thé Tjong-Khing het grote publiek 
te betoveren. Hij illustreerde meer dan 300 boeken, 
van Vos en Haas tot sprookjes en het kijk- en 
zoekboek Waar is de taart? en won vrijwel alle 
belangrijke tekenprijzen. De expositie toont hoogtepunten uit Thé's rijke oeuvre. Ook zijn 
persoonlijke favorieten - de sprookjes en Griekse mythen - ontbreken niet. De website bevat 
een overzicht van Thé Tjong-Khing in veertien thema’s.

In Museum Meermanno is de tentoonstelling ‘Vader en dochter, 
Ronald en Marije Tolman te zien: betoverende prentenboeken in een 
kleine tentoonstelling t/m 28 oktober 2018.

In Bibliotheek Hilversum is t/m 17 september een aardige Jaap ter 
Haar-expositie ingericht met kinderboeken, archiefmateriaal én vele 
schilderijen van zijn hand. 

Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft een tentoonstelling over 
rages. De schijnbaar willekeurig verschijnende perioden waarin 
spelletjes werden gespeeld en verzamelingen verzameld. Rages - van 
zweeptol tot spinner, beleef het zelf! is te zien van 21 juni t/m 2 
september 2018.

De KB en Museum Meermanno presenteren samen van 6 oktober 2018 t/m 3 maart 2019 
een grote tentoonstelling over Quentin Blake, de illustrator van o.a. Roald Dahls De GVR, 
Matilda en Sjakie en de chocoladefabriek. 

Tijdschriften

Boekenpost bevat artikelen over de eerste vertalingen Alice in Wonderland, over Diet 
Kramer en over het proefschrift van Janneke van der Veer, en over Clara Asscher-Pinkhof. 
(no. 155, mei/juni 2018). In het volgende nummer (156,  juli/aug 2018) het tweede deel van 
het artikel van Jacques Vos over Clara Asscher-Pinkhof.  

Het nieuwste nummer van De 
Boekenwereld (jrg. 34, no. 2, 
2018) gaat over vroege 
kleurenfotografie en bevat 
onder meer een interessant 
artikel van Karin Vingerhoets 
over prentenboeken van Anna 
van Gogh-Kaulbach met 
geënsceneerde gekleurde 
foto’s. Zie hier: Roodkapje en 
Asschepoester. 
    

https://literatuurmuseum.nl/overzichten/tentoonstellingen/the-tjong-khing-in-beeld
https://literatuurmuseum.nl/overzichten/tentoonstellingen/the-tjong-khing-in-beeld
https://literatuurmuseum.nl/verhalen/the-tjong-khing/the-tjong-khing
https://www.meermanno.nl/vader-en-dochter-ronald-en-marije-tolman
https://www.meermanno.nl/vader-en-dochter-ronald-en-marije-tolman
https://www.bibliotheekhilversum.nl/home/banners2/expo-jaap-ter-haar.html
https://www.bibliotheekhilversum.nl/home/banners2/expo-jaap-ter-haar.html
https://www.onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/rages
https://www.onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/rages
https://www.kb.nl/nieuws/2018/huis-van-het-boek-eert-illustrator-van-sjakie-matilda-en-de-gvr
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:036780359
https://www.dbnl.org/tekst/gogh002assc01_01/
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Internettips
 
Het Literatuurmuseum ( de nieuwe naam voor het Letterkundig Museum) heeft een nieuwe 
site gelanceerd met een kinderboekenambassade. Zie ook de pagina met Lievelingsboeken! 

Museum ’t Oude Slot te Veldhoven heeft onlangs met groot plezier gebruik gemaakt van 
(bijna) ongekende zoekmogelijkheden die Delpher biedt. Het museum beschikt over een 
bijzondere collectie prenten uit de periode 1600 - begin 20e eeuw. In Volksprenten in de 
media heeft men bekeken hoe Nederland en zijn koloniën kennis maakten met de begrippen 
volksprenten, centsprenten, oortjesprenten, kinderprenten, pestbladen, eenbladdrukken, 
heilingen, beeldekenspapier, mannekensbladen en duimsprenten. Hoe kwamen deze 
begrippen in het nieuws? De zoekacties in Delpher maakten het mogelijk de ruim 1 miljoen 
historische kranten, tijdschriften en boeken op de hierboven genoemde trefwoorden te 
onderzoeken. Met een fascinerend en leerzaam resultaat. Een aanrader!

Een kleine 
tentoonstelling bij 
Bijzondere Collecties 
van de 
Universiteitsbibliothee
k van Amsterdam is 
inmiddels voorbij. 
Maar op de website 
Rebel Girls: 
Illustrating Identity
kunt u zien wie door 
studenten van de UvA 
en de Universiteit van 
Maastricht zijn 
gekozen als rebelse meiden.

SGKJ op Facebook
We kunnen u aanraden geregeld de Facebookpagina van de SGKJ te bekijken, want er staan 
bijna dagelijks mooie afbeeldingen uit oude kinderboeken en centsprenten op! Vaak zijn 
actuele onderwerpen, een nieuwe publicatie of een viering van het zoveel-jarig bestaan 
aanleiding voor een keuze uit dit rijke erfgoed. Heeft u een tip voor de Facebookpagina? 
Stuur een berichtje aan karin.vingerhoets@kb.nl. 

Vakliteratuur 
  
The Making of Wind in the Willows / Peter Hunt. 128 p. - 
ISBN: 9781851244799 ; £ 12,99
The Wind in the Willows has its origins in the bedtime stories 
that Kenneth Grahame told to his son Alastair and then 
continued in letters (now held in the Bodleian Library) while he 
was on holiday. But the book developed into something much 
more sophisticated than this, as Peter Hunt shows. He identifies 
the colleagues and friends on whom Grahame is thought to 

https://kinderboekenambassadeur.nl/
https://www.museumoudeslot.nl/over-het-museum/collectie/collectie-2/
https://www.museumoudeslot.nl/over-het-museum/collectie/collectie-2/
http://www.delpher.nl/
http://rebelgirls.nl/
http://rebelgirls.nl/
https://www.facebook.com/stichtingGKJ/
mailto:karin.vingerhoets@kb.nl
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have based the characters of Mole, Rat, Badger and Toad, and explores the literary genres of 
boating, caravanning and motoring books on which the author drew. He also recounts the 
extraordinary correspondence surrounding the book’s first publication and the influence of 
two determined women – Elspeth Grahame and publisher’s agent Constance Smedley – who 
helped turn the book into the classic for children we know and love today, when it was almost 
entirely intended for adults.
Generously illustrated with original drawings, fan letters (including one from President 
Roosevelt) and archival material, this book explores the mysteries surrounding one of the 
most successful works of children’s literature ever published.

From Colonial to Modern : Transnational Girlhood in Canadian, Australian, and New 
Zealand Literature, 1840-1940 / Michelle J. Smith, Clare Bradford. University Of Toronto 
Press, 2018.  ISBN13 :9781487503093 ; € 63,99. 
Through a comparison of Canadian, Australian, and New 
Zealand texts published between 1840 and 1940, From 
Colonial to Modern develops a new history of colonial 
girlhoods revealing how girlhood in each of these 
emerging nations reflects a unique political, social, and 
cultural context. Print culture was central to the 
definition, and redefinition, of colonial girlhood during 
this period of rapid change. Models of girlhood are shared 
between settler colonies and contain many similar 
attitudes towards family, the natural world, education, 
employment, modernity, and race, yet, as the authors 
argue, these texts also reveal different attitudes that 
emerged out of distinct colonial experiences. Unlike the 
imperial model representing the British ideal, the 
transnational girl is an adaptation of British imperial 
femininity and holds, for example, a unique perception of 
Indigenous culture and imperialism. Drawing on fiction, 
girls' magazines, and school magazine, the authors shine a 
light on neglected corners of the literary histories of these 
three nations and strengthen our knowledge of femininity 
in white settler colonies.

Centsprentenonderzoek
UvA studente Imogen Savage heeft onderzoek gedaan naar de verkleuringen in centsprenten 
uit de KB-collectie. Ze heeft erover gesproken op Jubileumcongres van de Nederlandse 
Boekhistorische Vereniging, VU. Uit het onderzoek bleek dat er vaak loodhoudende menie 
gebruikt werd, maar dat die nu eens verdonkerd bleek, dan weer juist voor een licht effect 
zorgde. Imogen heeft ontdekt dat in het eerste geval er sprake is van de vorming van 
loodsulfide, in het tweede geval wordt er loodsulfaat gevormd, vermoedelijk veroorzaakt door 
in het papier aanwezige stoffen. Wellicht vindt Imogen de precieze oorzaak van het 
verschijnsel en mogelijk ligt er dan ook een behandeling in het verschiet die verdere 
verdonkering van het rood in centsprenten kan voorkomen. Dat zou mooi zijn! 

Deze onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbrief  is een tussentijdse aanvulling op de SGKJ-Berichten. De 
Nieuwsbrief wordt verzorgd door Jeannette Kok en Karin Vingerhoets. Opmerkingen over dit nummer en tips 
voor het komende nummer kunt u sturen naar jeannettekok@upcmail.nl

mailto:jeannettekok@upcmail.com

