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De SGKJ-Vrienden ontvingen de vorige digitale Nieuwsbrief op 21 mei 2019.  

We hebben weer interessant nieuws voor u, dus tijd voor een nieuw nummer! 

 

Zomerschool Universiteitsbibliotheek Amsterdam 

 
Het is zomer, dus tijd om uw kennis op te frissen! 

 

 
Foto van Zomerschool UBA 2018. Hierboven twee u bekende personen en rechts Emilie 

Sitzia, hoogleraar Illustratie. 

 

Allard Pierson (voorheen Bijzondere Collecties), het kennisinstituut voor erfgoed van de 

Universiteit van Amsterdam, organiseert dit jaar zijn tiende Summer School ‘History of the 

Book’. Van maandag 19 tot en met vrijdag 30 augustus 2019 zijn er diverse meerdaagse 

cursussen en workshops. Hier kunt u het programma downloaden en bekijken. 

   

 

https://www.aanmelder.nl/summerschool-historyofthebook/wiki/439535/downloadbaar-programma
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Voor SGKJ-Vrienden is vooral de (Engelstalige) workshop Children’s Books : a Story 

Apart van Emilie Sitzia interessant:  

This workshop explores the evolution during the 1850-1950 period of illustrated children’s 

books. We will question the development of such publications at the end of the nineteenth 

century and explore to what measure this genre was affected by the developments in book art, 

by social, economical and technical changes and by the growing practice of comic strips. We 

will also explore what children’s book illustrations have to say about the reception of 

children’s literature and evolving concepts of childhood over the period. 

Lecturer Emilie Sitzia 

Date Wednesday 21 August, Time 13:30–16:30 h 

Location Regentenkamer, Allard Pierson, Oude Turfmarkt 129, Amsterdam. 

 

In het Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 2019 is een artikel van Emilie Sitzia 

opgenomen: Picturing Sleeping Beauty, illustrations as modern storytellers. Helaas met 

slechts vijf zwart-wit illustraties (p. 145-162). Gelukkig staan er wel verschillende illustraties 

van Doornroosje op de KB website.  

 

 
 

Een selectie uit de andere workshops: De waarde van boek en prent door Bubb Kuyper; 

Slimmer online zoeken voor boekhistorici door Ewoud Sanders; Zelf strips maken door 

Margreet de Heer en Jos van Waterschoot; Cartografie in Amsterdam – een levendige 

kennismaking door Reinder Storm.  

Bij de meerdaagse cursussen is Het herkennen van druktechnieken door Johan de Zoete een 

aanrader.  

 

El Pintor  

 
Bij de Koninklijke Bibliotheek kwamen af en toe vragen binnen naar El Pintor, met name van 

mensen die in de oorlog kennis hadden gemaakt met de bijzondere prentenboeken van deze 

‘schilder’. Er was weinig informatie beschikbaar tot Theo Gielen een bijdrage schreef voor 

https://www.kb.nl/themas/kinderboeken-en-strips/sprookjes-in-de-kb/doornroosje
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De verbeelders : Nederlandse boekillustratie in de twintigste eeuw, het standaardwerk uit 

2014 van Saskia de Bodt. Daarin werd al een tipje van de sluier opgelicht over deze 

geheimzinnige kunstenaar. En nu ligt er een mooie biografie, geschreven door Linda Horn, 

die de lezer laat kennismaken met de mensen achter El Pintor, met hun artistieke middelpunt 

Galinka Ehrenfest en met haar familie en vrienden. 

 

   
 

Galinka Ehrenfest en El Pintor : 'Vraag Einstein of hij mijn viool meeneemt' door Linda 

Horn. De Buitenkant, 2019. 192 p. Vormgeving: Hansje van Halem.  

ISBN 978 94 90913 93 9; € 35,00. Rijk geïllustreerd, geheel in kleur gedrukt en in linnen 

band gebonden.  

 

Het is een prachtig boek geworden, alleen al het in de hand te nemen en openslaan is een 

genoegen! Op de schutbladen een compilatie van de bijzondere illustratie uit het boek Kom 

binnen in het huis van El Pintor, met de boekenlift.  

 

 
 

De gegevens over de drukgeschiedenis van de verschillende prentenboeken zijn door Theo 

Gielen verzameld, en door Linda Horn in het boek verwerkt. Helaas was het persoonlijk 

archief van Galinka Ehrenfest voor beiden slechts gedeeltelijk ter inzage.  

 

Hieronder de informatie van de uitgever:  

‘Onder de naam ‘El Pintor’ creëerden Galinka Ehrenfest en Jacob Kloot tussen 1941 en 1944 

een serie schitterend vormgegeven, modernistische kinderboeken en -spellen. Gevarieerd, 

https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A853728984&pres%5Bimageindex%5D=0
https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A853728984&pres%5Bimageindex%5D=0
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mooi, leerzaam, vol grapjes, een beetje stout en stimulerend voor de fantasie. De uitgaven van 

El Pintor waren tijdens de bezettingsjaren zeer gewild en werden in grote oplagen gedrukt en 

herdrukt. De winst werd gebruikt om onderduikers te ondersteunen en werk te bieden aan 

Joodse en antinazistische vrienden.  

Galinka Ehrenfest (1910-1979) groeide op in een academisch milieu in Leiden. Van jongs af 

aan hield ze van tekenen, knutselen en (poppen)theater maken. Ze speelde op een viool die 

huisvriend Albert Einstein voor haar had gekocht.  

De magische wereld van kinderen fascineerde haar en ze gebruikte haar artistieke talent om 

met hen te werken. De beginselen van Bauhaus waren haar op het lijf geschreven: het ging 

haar niet om de ‘kunst’, maar om de toepassing. In 1935 ging ze naar de Nieuwe Kunstschool 

in Amsterdam, waar ze haar latere echtgenoot Jacob Kloot (1916-1943) leerde kennen, die in 

1943 werd opgepakt, gedeporteerd en vermoord in Sobibor.  

Galinka publiceerde in 1946 'El Pintor’s dierenparadijs', de hekkensluiter van de reeks. 

Daarna legde ze zich toe op het ontwerpen van meubels en het bouwen van woningen. Ze 

richtte speelwerkterreinen in waar kinderen tuinen konden aanleggen en hutten maken. In haar 

laatste jaren ijverde ze als Contra Mina voor het verbeteren van de positie van verzorgers van 

jonge kinderen.’ 

 

In de biografie zijn alle uitgaven van El Pintor besproken en integraal weergegeven. Het boek 

is op 20 juli door Arjan Peters besproken in de Volkskrant en beloond met vier sterren. 

 

Bij het Verzetsmuseum, waar momenteel een kleine tentoonstelling voor kinderen over El 

Pintor te zien is, is een brochure te koop met enige informatie en foto’s: 

De mensen achter El Pintor : achtergrondinformatie voor volwassenen. Tekst Karlien Metz, 

met beeldmateriaal uit een particuliere collectie. Verschenen ter gelegenheid van de 

tentoonstelling ‘De wondere wereld van El Pintor’ van 3 juni tot en met 22 september 2019 in 

Verzetsmuseum Amsterdam; € 4,95. 

 

Aanrader 
 

In het nieuwste nummer van De Boekenwereld (jrg. 35, no. 2, 2019) staat naast bijdragen over 

historische cartografie een aantal rijk geïllustreerde artikelen over kinderboeken: over 

schoolwandkaarten door Lowie Brink; over het jongerentijdschrift Wikor (1953-1970) door 

Bertus Bakker; over bijna-dominee en schrijver voor de jeugd J.H. Duisdeiker door  

C. Houtman; over El Pintor, een tovenaar, een merknaam en een begrip, door Linda Horn; 

over beeldvorming over joden in Nederlandstalige jeugdverhalen (1780-1980) door Ewoud 

Sanders.   

 

Nieuws 

 
Deze zomer woont en werkt de Poolse journalist en schrijver Kamil Bałuk op uitnodiging van 

het Letterenfonds in Amsterdam. Tijdens zijn residentieperiode zal Baluk een reeks 

reportages maken over Nederland nu. Dat gaat hij doen aan de hand van het in 1781 

verschenen Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd van Johan Hendrik 

Swildens. Deze uitgave bevat onder meer een geïllustreerd alfabet van deugden dat elke 

opgroeiende Nederlander moest kennen en een lijst met gevaren waarvoor hij moest oppassen. 

Ruim tweehonderd jaar na publicatie gaat Bałuk met Swildens schoolboek in Nederland op 

pad en onderzoekt hoe er nu tegen de deugden wordt aangekeken. Hij wil hiermee het eerste 

Poolse boek schrijven over het dynamische verleden en multiculturele heden van Nederland. 
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Het wereldberoemde boek van Frances Hodgson Burnett De geheime tuin, oorspronkelijk 

verschenen in 1911, is bewerkt voor het theater. De ‘brutale, spannende en swingende 

familievoorstelling’ door Toneelgroep Maastricht is in 2020 te zien in Theater aan het 

Vrijthof. Vanaf 7 jaar. 

 

  Christofoor, 2008. 

 

 

 

Tentoonstellingen 
 

Tot 31 augustus is in het VVV-kantoor (naast het Stadshuus) in Lochem de allereerste 

tentoonstelling van StOK te zien: ‘Een boekje open over spelen!’ Er zijn diverse afbeeldingen 

en uitleg van allerlei spelletjes in boeken te zien, en er kan gespeeld worden! Ook het 

Nederlandsch Rijnspoorweg-gezelschapsspel van Dirk Allart (1869-1883) is er 

tentoongesteld. Open: dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 

10.00 tot 14.00 uur. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_geheime_tuin
https://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorstellingen/familie-en-jeugd/toneelgroep-maastricht-de-geheime-tuin-30-04
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Internet-tips 
 

Lust & Leering 

Hoera, de hele tekst van  Lust en leering : Geschiedenis van het Nederlandse kinderboek in 

de negentiende eeuw door P.J. Buijnsters en Leontine Buijnsters-Smets staat online bij de 

Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren! Het opzoeken van een titel of auteur in 

L&L kan vanaf nu een stuk sneller en de informatie is nu laagdrempelig toegankelijk voor een 

breed publiek, wat zeker zal bijdragen aan de verspreiding van kennis over oude 

kinderboeken en jeugdliteratuur. Alle afbeeldingen uit het boek zijn overgenomen, de 

voetnoten zijn handig aan de rechterkant bij de tekst geplaatst, er zijn linkjes aangebracht naar 

digitale versies van besproken kinderboeken en auteurs op DBNL, en je kunt het boek zelfs 

als e-book downloaden. Bedankt DBNL! 

En na de zomer komt ook De hele Bibelebontse berg op DBNL! 

 

 

 
 

Bekijk ook weer eens de website van DBNL met Onze kinderboeken : zevenduizend (oude) 

prentenboeken en kinderboeken uit het Nederlandse taalgebied. Bij elkaar op één website. Te 

bekijken voor iedereen. Dat is het resultaat van het project Landelijke Website Oude 

Kinderboeken.  

 

Afbeeldingen van centsprenten op Wikipedia 

De KB heeft in juni 2019 afbeeldingen van 1280 centsprenten uit de schenking van Aernout 

en Leny Borms-Koop gedoneerd aan Wikimedia Commons, de beeldbank van Wikipedia. De 

afbeeldingen kunnen nu gebruikt worden door vrijwilligers als beeldmateriaal bij artikelen. 

Wikipediaan ‘Rozemarijn vL’ (getuige haar profiel een liefhebster van kinderliedjes, 

volksliedjes en cultuurgeschiedenis) heeft in korte tijd maar liefst 60 artikelen voorzien van 

een toepasselijke centsprent zoals: Kinderprent, Kinderboom, Leeftijd, Vlas (gewas) - De 

bruiloft van Kloris en Roosje, Klein Duimpje, Tijl Uilenspiegel, Luilekkerland, Ongeval, 

Alfabet, Wilhelmina van Pruisen (1774-1837), Louis-Dominique Cartouche, Institut français 

des Pays-Bas en Slag bij Quatre-Bras.  

https://www.dbnl.org/tekst/buij001lust01_01/
https://www.dbnl.org/onzekinderboeken/index.php
https://www.kb.nl/nieuws/2016/prachtige-schenking-centsprenten-en-fabrieksprentenboeken-voor-de-kb
https://www.kb.nl/nieuws/2016/prachtige-schenking-centsprenten-en-fabrieksprentenboeken-voor-de-kb
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Catchpenny_prints_from_Koninklijke_Bibliotheek
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinderprent
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kinderboom
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Leeftijd
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlas_%28gewas%29
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_bruiloft_van_Kloris_en_Roosje
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_bruiloft_van_Kloris_en_Roosje
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klein_Duimpje
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tijl_Uilenspiegel
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Luilekkerland
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ongeval
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabet
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wilhelmina_van_Pruisen_%281774-1837%29
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis-Dominique_Cartouche
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_fran%C3%A7ais_des_Pays-Bas
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Institut_fran%C3%A7ais_des_Pays-Bas
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Slag_bij_Quatre-Bras
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De genoemde collectie centsprenten was al digitaal beschikbaar via Het Geheugen van 

Nederland en Europeana en de verwachting is dat de prenten dankzij de beelddonatie nog veel 

meer publiek zullen bereiken, want ruim 80 % van de Nederlanders gebruikt Wikipedia 

regelmatig. Daar komt nog bij dat Wikipedia een voorkeursbron is voor Google 

Afbeeldingen, daarom zullen deze auteursrechtenvrije prenten in Google Afbeeldingen (op 

termijn) ook hoog in de zoekresultaten gaan terugkomen. Een mooie manier om dit relatief 

onbekende erfgoed aan een breed publiek te laten zien!  

Hier vindt u een overzicht van alle beelddonaties die de KB heeft gedaan. 

 

Schoolplaten 

Een online catalogus van schoolplaten bevat een schat aan info en afbeeldingen. De site 

‘Verzameling in beeld’ bevat catalogi met een aantal verzamelthema's. De makers willen 

mensen enthousiast maken voor dit erfgoed en het verzamelen ervan. Er zijn verzamelaars en 

handelaren betrokken bij deze site. Wat is er te vinden? Een greep uit het geheel: botanische 

schoolplaten, leesplankjes, Nederlandse schoolplaten platen gerangschikt op uitgever, 

schoolplaten uit andere landen.     

 

Schenkingen 
 

De KB had eerder slechts enkele nummers van de reeks Illustrated Classics, maar is door 

recente schenkingen en aankopen nu in het bezit van 85 delen. Nummer 11 gaat over Jeanne 

d’Arc, de vrouw die in de vijftiende eeuw een beslissende rol speelde in de 100-jarige oorlog 

tussen Frankrijk en Engeland. In de KB-collectie zijn honderden boeken over haar te vinden. 

Eén ervan is deze uitgave uit de reeks Illustrated Classics, die uiteindelijk tussen 1956 en 

1976 in 214 delen zou verschijnen. Deze Jeanne d’Arc is momenteel te zien in de 

topstukkententoonstelling van de KB. Verder nog veel meer nummers van Illustrated Classics 

in de aanwinstenvitrine in de leeszaal van de KB.  

 

   
 

https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Centsprenten+van+de+Koninklijke+Bibliotheek/Herkomst+van+de+collectie
https://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Centsprenten+van+de+Koninklijke+Bibliotheek/Herkomst+van+de+collectie
https://www.europeana.eu/portal/nl/search?f%5BDATA_PROVIDER%5D%5B%5D=National+Library+of+the+Netherlands+-+Koninklijke+Bibliotheek&f%5BTYPE%5D%5B%5D=IMAGE&q=centsprent&view=grid&f%5BDATA_PROVIDER%5D%5B%5D=National+Library+of+the+Netherlands
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Koninklijke_Bibliotheek
http://www.collectiontrade.nl/cms/index.php?page=shop.browse&category_id=1012
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Meer vakliteratuur 
 

     
 
De avant-gardisten : De Russische Revolutie in de kunst, 1917-1935 / Sjeng Scheijen. – 

Prometheus, 2019.  592 p. : ill. – ISBN 9789035140042; € 37, 50. 

Rusland, oktober 1917. De bolsjewieken grijpen de macht. Vijf maanden na de revolutie 

benoemen de nieuwe machthebbers nu wereldberoemde kunstenaars als Kazimir Malevitsj, 

Vasili Kandinsky, Vladimir Tatlin en Marc Chagall op hoge ambtelijke posten in het zojuist 

gevormde ‘Volkscommissariaat van Verlichting’. Deze ‘avant-gardisten’ willen de straten en 

de pleinen, het onderwijs en uiteindelijk de mens zelf opnieuw vormgeven. De verbeelding 

aan de macht! Maar de bolsjewieken hebben eigenlijk geen idee wie die door hen aangestelde 

hemelbestormers en dromers zijn, en de kunstenaars zelf zijn politiek volkomen naïef. Al snel 

valt de coalitie tussen bolsjewieken en avant-gardisten uit elkaar. Terwijl de reputatie van 

deze radicale kunstenaars in Europa groeit, worden zij in de nieuwe Sovjetstaat 

gemarginaliseerd en onderdrukt. Sommigen emigreren naar Europa, anderen blijven en zinken 

langzaam weg in het moeras van Stalins terreurstaat.  

De avant-gardisten is het eerste boek waarin deze verbijsterende geschiedenis in zijn geheel is 

beschreven. Gebruikmakend van een grote hoeveelheid dagboekfragmenten, brieven, 

memoires en belangrijke nieuwe archiefvondsten, brengt Sjeng Scheijen de dramatische, soms 

hartverscheurende verhalen van deze kunstenaars weergaloos tot leven. (info Bol.com) 
 

Reconsidering Laura Ingalls Wilder: Little House and Beyond / ed. Miranda A. Green-

Barteet and Anne K. Phillips. - Jackson : University Press of Mississippi, [2019]. – 256 p.  

(Children's Literature Association Series) – ISBN 978-1496823083; $ 27,46. 

A thoroughly researched and critical examination of Wilder's entire body of work and 

problematic legacy. For all serious scholars of Laura Ingalls Wilder and her legacy, Miranda 

A. Green-Barteet and Anne K. Phillips have put together a useful collection of essays that 

reconsider Wilder’s connections to truth, the American Dream, diverse cultures, and 

American literature itself. The essays are highly readable, and Christiane E. Farnan’s article 

on Wilder in the American Studies classroom with its comparison of contemporary texts is 

outstanding. (Nancy Koupal, director of research and publishing for the South Dakota State 

Historical Society). 

 

Playing with the book : Victorian movable picture books and the child reader / door Hannah 

Field. - University Of Minnesota Press,  2019. – 248 p. ill. – ISBN 978-1517901776; £ 23,99. 
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A beautifully illustrated exploration of how Victorian novelty picture books reshape the ways 

children read and interact with texts. The Victorian era saw an explosion of novelty picture 

books with flaps to lift and tabs to pull, pages that could fold out, pop-up scenes, and even 

mechanical toys mounted on pages. Analyzing books for young children published between 

1835 and 1914, Playing with the Book studies how these elaborately designed works raise 

questions not just about what books should look like but also about what reading is, 

particularly in relation to children. Novelty books promised (or threatened) to make reading a 

physical as well as intellectual activity, requiring the child to pull a tab or lift a flap to 

continue the story. These books changed the relationship between pictures, words, and format 

in both productive and troubling ways. (info Amazon) 

 

 

Bijzondere uitgaven 

 
De reizen van Gulliver, de klassieker van Jonathan Swift uit 1726 is opnieuw uitgegeven in 

de Perpetua-reeks van Athenaeum – Polak & Van Gennep in een vertaling van Paul Syrier. 

Het boek telt 352 bladzijden en kost € 29,90. Deze klassieker bestaat uit vier delen, waarvan 

het eerste en tweede deel het meest bekend zijn: Gulliver op het eiland Lilliput, en Gulliver op 

een eiland vol reuzen. De laatste twee delen zijn minder bekend: deel drie beschrijft een reis 

naar het oosten en het vierde deel gaat over een reis naar een eiland waar Houyhnhnms en 

Yahoos wonen.  

Hieronder een afbeelding uit een vroege uitgave voor de jeugd: Reizen en lotgevallen, van den 

beroemden Lemuel Gulliver, naar Laputa & Lilliput : ten dienste der jeugd / uit het 

Hoogduitsch ; met platen, [1822]. 
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Oh ja! • Alfabet van onze jeugd, door Rob Krabben, Walburg Pers, 2019. 192 p.;  € 19,99  

Oh Ja! bevat een verzameling herinneringen aan spelletjes, belevenissen, voorwerpen, 

levensmiddelen en nog veel meer zaken die het leven bepaalden in de jaren vijftig tot zeventig 

van de vorige eeuw. Ook televisie- en kinderboekhelden uit die tijd zijn in deze uitgave te 

vinden.  

 

 
 

Ewoud Sanders schreef in een recensie in de NRC: ‘Krabbens woordenboek, dat tientallen 

foto’s bevat, zal bij veel lezers herinneringen losmaken, al dan niet gedrenkt in nostalgie. 

De woorden die in het boek zijn opgenomen staan in alfabetische volgorde en gaan onder 

meer over speelgoed, voedsel, gezondheid, muziek, onderwijs, merknamen, verdwenen 

beroepen en techniek’. ‘Voor de jaren vijftig en zestig is de jeugdtaal nu vastgelegd.’  

 
 

SGKJ op Facebook 
We raden u aan geregeld de Facebookpagina van de SGKJ te bekijken, want er staan bijna 

dagelijks mooie afbeeldingen op uit oude kinderboeken en centsprenten! Vaak zijn actuele 

onderwerpen, een nieuwe publicatie of een viering van het zoveel-jarig bestaan aanleiding 

voor een keuze uit dit rijke erfgoed. Zie https://www.facebook.com/stichtingGKJ/  

 
 

 

 

 

 
Deze onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbrief is een tussentijdse aanvulling op de SGKJ-Berichten. De 

Nieuwsbrief wordt verzorgd door Jeannette Kok, Karin Vingerhoets en Janneke van der Veer. Opmerkingen over 

dit nummer en suggesties voor het komende nummer kunt u sturen naar jeannettekok@upcmail.nl 

 
U heeft op een eerder moment aangegeven nieuws vanuit de SGKJ op prijs te stellen. Wilt u zich afmelden voor 

de Nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar: StichtingGKJ@gmail.com 

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/19/het-alfabet-van-onze-jeugd-a3964174
https://www.facebook.com/stichtingGKJ/
mailto:StichtingGKJ@gmail.com

