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SGKJ-Nieuwsbrief 27 
 

24 september 2019 

 

 

 

De SGKJ-Vrienden ontvingen de vorige digitale Nieuwsbrief op 29 juli 2019.  

We hebben weer interessante wetenswaardigheden voor u, dus tijd voor een nieuw nummer! 

 

SGKJ-activiteiten 
Op donderdagmiddag 10 oktober kunt u de Najaarsexcursie van 2019 meemaken. We gaan 

naar het archief van uitgeverij G.B. van Goor Zonen in Gouda.  

 

Vrijdag 1 november vindt de Najaarsstudiedag van SGKJ plaats bij Hogeschool Windesheim 

in Zwolle. Het thema van de dag is ‘Klassieke kinderboeken’. Aernout Borms zal dan 

afscheid nemen als penningmeester van SGKJ. 

 

 

Nieuws 
Max Velthuijs-prijs 2019   

Sylvia Weve is dit jaar de winnaar van de 

Max Velthuijs-prijs voor kinderboeken-

illustraties. Het bestuur van de Stichting 

P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde heeft 

dat bekendgemaakt. Aan de prijs is een 

geldbedrag verbonden van 60.000 euro. 

Op donderdag 19 september 2019 werd de 

prijs uitgereikt tijdens een feestelijke 

bijeenkomst in het Literatuurmuseum/ 

Kinderboekenmuseum. 

 

Sylvia Weve begon in 1980 met illustraties 

in een eerste leesboekje: Een noom op 

school met tekst van Corrie Hafkamp. Een 

zeer bijzonder boek wil ik hier verder 

noemen: in 2014 verscheen Doodgewoon, 

vijftig gedichten van Bette Westera en 

illustraties van Sylvia Weve in zeer 

verschillende stijlen. Een aanrader (JK).   

    

 

 

https://www.hetoudekinderboek.nl/nieuws/najaarsexcursie-2019-uitgeverij-archief-gb-van-goor-zonen
https://www.hetoudekinderboek.nl/nieuws/najaarsstudiedag-klassieke-kinderboeken-1-nov-2019
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sylvia_Weve
https://www.pchooftprijs.nl/max-velthuijs-prijs-2019-voor-sylvia-weve/
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Collecties strips en oude kinderboeken in Bibliotheek Rotterdam  

In het Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis (26, 2019) staat een interessant artikel 

van Jos van Waterschoot over striperfgoed, met daarin een opmerking over de stripcollecties 

in Haarlem en Rotterdam, waar volgens hem geen specialist meer aanwezig is en de collecties 

‘in ruste’ zijn. Jos (conservator stripcollectie UBA) vertelde dat de stripcollectie van 

Rotterdam deels naar de Koninklijke Bibliotheek is gegaan en deels naar het Stripmuseum in 

Groningen, tegenwoordig Storyworld geheten.  

 

Bibliotheek Rotterdam liet ons desgevraagd weten wat het beleid is met betrekking tot deze 

erfgoedcollecties. Els van den Berg van Bibliotheek Rotterdam schreef: ‘Als onderdeel van 

het collectiebeleid is besloten dat Rotterdam de erfgoedcollectie tot 1901 vasthoudt en zich 

daarbuiten richt op Rotterdam wanneer het gaat om museale collectie. De stripcollectie is dus 

verdeeld in een Rotterdams gedeelte, dat bewaren we zelf, een gedeelte is naar de KB gegaan 

omdat het daar nog niet was en een gedeelte naar Groningen naar het museum. 

Met de oude kinderboekencollectie gaan we hetzelfde doen. Op dit moment zijn een aantal 

onderzoekers bezig in onze collectie. Zij doen onderzoek naar het Rotterdamse kinderboek en 

zoeken meteen voor ons uit wat Rotterdam is en wat van vóór 1901 is. Daarna wordt gekeken 

of een titel in de KB aanwezig is en of er nog minimaal 4 exemplaren in het land aanwezig 

zijn. Alles wat niet bij de KB staat wordt zal daar aangeboden worden.’ 

 

Even een herinnering aan 

een succesvolle 

samenwerking bij de 

première van de musical 

Beauty And The Beast. In 

november 2005 werden - op 

initiatief van de KB - drie 

tentoonstellingen gewijd 

aan het sprookje: bij de 

Bibliotheken van 

Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam. In Bibliotheek 

Rotterdam lagen 100 edities 

tussen rode rozen in een 

gigantische vitrine in de hal. 

Hier ziet u Carlo Boszhard 

en René van Kooten met 

een van de topstukken (JK).  

 

IBBY 

Een studiemiddag van IBBY Nederland (gehouden op 29 maart) leverde veel wetenswaardigs 

op en ook als u er niet bij was kunt u artikelen van de sprekers online lezen. IBBY presenteert 

hier een nieuwe manier om meer mensen kennis te laten maken met het werk van 

onderzoekers. Een van de lezingen ging bijvoorbeeld over ‘Empathie, Ethiek en 

Rechtvaardigheid in Kinderoorlogsliteratuur’.  De dag werd afgesloten met een power-point- 

presentatie van Karin Vingerhoets over wat de KB kan betekenen voor 

jeugdboekenonderzoekers: 101 bronnen & zoekmanieren voor/naar (oude) kinderboeken en 

jeugdliteratuur. Het is een interessant overzicht van de belangrijkste bronnen en websites met 

veel nuttige informatie voor onderzoekers van kinderboeken.   

 

http://www.ibby-nederland.nl/blog/ibby-studiemiddag-vrijdag-29-maart-2019
http://www.ibby-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/08/2019-03-IBBY_voor-website_Presentatie-Karin-Vingerhoets.pdf
http://www.ibby-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/08/2019-03-IBBY_voor-website_Presentatie-Karin-Vingerhoets.pdf
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Delpher 

Onlangs zijn weer 80.000 tijdschriftnummers gedigitaliseerd en beschikbaar gemaakt in 

Delpher, waaronder een aantal tijdschriften voor de jeugd. De jaargangen zijn (nog) niet 

compleet, maar er is weer heel wat om te bestuderen, te genieten en u te verbazen over de 

normen en waarden uit andere tijden en uit verschillende geloofsrichtingen. 

Enkele titels: Blije jeugd, Droom en daad, de Engelbewaarder, Eucharistische jeugd, Jeugd, 

Jong Holland, het Jonge volk, de KRO gids voor de jeugd, de Kajotter, het Kind der Eerste 

Heilige Communie, de Kinder-courant, de Kleine apostel, de Kleine wij, de Koorknaap, Ons 

eigen blad, Ons missievriendje, Roomse jeugd, de Solist, Uiltje, de Vuurslag, Weekblad voor 

de jeugd, de Wiekslag.  

 

  
 

Literatuur zonder leeftijd geheel online 

De redactie en uitgever van Literatuur zonder Leeftijd kondigden in 2018 

aan dat dit unieke tijdschrift, dat zich volledig richt op de studie van de 

jeugdliteratuur, zou ophouden te bestaan. Helaas. Maar met het toevoegen 

van de laatste vier jaargangen zijn nu alle jaargangen van Literatuur 

zonder Leeftijd (1986-2018) beschikbaar bij de Digitale Bibliotheek voor 

de Nederlandse Letteren (DBNL).  

 

Kinderpostzegels 2019 

Dit jaar zijn de 

hoofdpersonen uit 

vijf kinderboeken 

op de 

kinderpostzegels 

afgebeeld. De 

postzegels zijn 

vanaf 3 oktober 

verkrijgbaar en 

een vel kost € 13. 

Een ‘musthave’ 

voor liefhebbers 

van Pietje Bell, 

Kruimeltje, de 

Kameleon, Dik 

Trom en de 

Drieling? 

 

https://www.delpher.nl/
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=_lit004
https://www.postzegelblog.nl/2019/06/25/kinderpostzegels-2019-hoofdpersonen-uit-5-kinderboeken/


 

4 

 

Enid Blyton in discussie 
De Volkskrant van 27 augustus 2019 meldde een discussie in Engeland over boeken van Enid 

Blyton. Leden van een adviescomité voor de toekenning van een erepenning vonden Blyton 

(1897-1968) ‘racistisch, seksistisch en homofoob’. De reactie in de Volkskrant liet niet lang 

op zich wachten, een ingezonden brief kopt in met: ‘Bekijk Blyton niet door hypercorrecte 

bril’. Weer een dag later schrijft Aleid Truijens in een column: ‘Kinderliedjes en -boeken zijn 

al eeuwenlang favoriete instrumenten om kinderen te kneden naar het gewenste model. De 

normen en idealen verschuiven, de methode blijft gelijk. Van mij hoeft Enid Blyton niet 

postuum te worden geëerd, maar dat haar werk ‘racistisch, seksistisch en homofoob’ zou zijn, 

is zinloos, al is het niet onwaar.’ En op zaterdag vraagt Wilma de Rek zich in de rubriek ‘De 

week in boeken’ af ‘waar is het onderscheid tussen schrijver en werk gebleven’.       
 
 

 

Wat is er te doen  

 
Weekend van de Wetenschap  

In de Koninklijke Bibliotheek wordt op zaterdag 5 oktober 2019 een rondleiding 

georganiseerd voor kinderen (7 t/m 14 jaar) en hun (groot)ouders. Ze mogen afdalen naar de 

ondergrondse magazijnen en door de immens lange gangen wandelen op zoek naar bijzondere 

boeken. Struinen langs kilometers lange boekenplanken met oude en nieuwe boeken, stekelige 

en aaibare, miniatuurboeken en misschien ook je favoriete boek! Graag online aanmelden. 

 

W.G. van de Hulst: 100 jaar 'Peerke en z'n kameraden' 

Op zaterdagmiddag 26 oktober 2019 kunt u een lezing en een bezoek aan het graf van W.G. 

van de Hulst bijwonen. Het programma is samengesteld met medewerking van Jacques Dane, 

biograaf Van de Hulst en historicus, in samenwerking met de Stichting W.G. van de Hulst sr.  

Peerke en z’n 

kameraden 

(1919) wordt niet 

alleen gezien als 

het bekendste 

boek van de 

meesterverteller, 

maar ook als één 

van de klassieke 

kinderboeken 

over de Groote 

Oorlog (1914-

1918).  

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/britse-auteur-van-de-vijf-krijgt-geen-erepenning-omdat-ze-racistisch-seksistisch-en-homofoob-zou-zijn~baf22106/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/britse-auteur-van-de-vijf-krijgt-geen-erepenning-omdat-ze-racistisch-seksistisch-en-homofoob-zou-zijn~baf22106/
https://www.kb.nl/familierondleiding-weekend-van-de-wetenschap?fbclid=IwAR0uLWs580LHnIDM5tpb2mOkOcg8kVI1DfFub0udctIFcCsnZ9Q0CVvyvjQ
http://www.salonsaffier.nl/Programma+informatie.php?id=287&nav=2
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Tentoonstellingen 

 
Foute boeken 

Huis van het boek presenteert van 20 oktober 2019 t/m 1 maart 2020 de tentoonstelling Foute 

boeken over boeken die door een veranderde tijdgeest en voortschrijdend inzicht niet meer 

kunnen. Zo bracht Willy Schermelé in 1932 Het groote negerboek uit, en verscheen in de 

jaren vijftig Oki en Doki bij de negers. Ook is er aandacht voor boeken waarin joodse 

kinderen door christenen worden bekeerd of ‘heidenen’ in Afrika door missie of zending en 

voor kinderboeken over beroepen die traditionele rollenpatronen bevestigen. Politieke 

propaganda tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ook via kinderboeken verkocht. Vaak zijn 

die boeken in enorme oplagen verspreid.  

        
 
‘Jongensdagen’ over alledaags kinderleven in de Jordaan  

Vanaf 15 september in het Theo Thijssen Museum een expositie 

over Thijssens enige kinderboek. Nog steeds wordt Theo Thijssen 

geregeld betiteld als kinderboekenschrijver. Goeddeels onjuist, 

want al spelen kinderen in al zijn boeken een grote rol, hij schreef 

ze bijna allemaal voor volwassenen. Op één na: Jongensdagen 

(1909). Destijds trok het zeer de aandacht, juist omdat Thijssen al 

een naam had als scherp criticus van de bestaande zemelende 

jeugdliteratuur. Ruim een eeuw na dato geeft het boek ons 

bovendien een boeiend beeld van alledaags kinderleven in de 

Jordaan rond 1900. Ter gelegenheid van de tentoonstelling bracht 

het Theo Thijssen Museum (in beperkte oplage) een herdruk van 

Jongensdagen uit. In het museum voor € 14,90 te koop.  

 

Kinderboekenwezen 

Pippi Langkous, Harry Potter, Remi; het wemelt van de 

wezen in boeken, films en series. Soms zijn het volle wezen, 

kinderen die beide ouders kwijt zijn. Vaker halfwezen, die 

één ouder moeten missen, of vondelingen, die door vader en 

moeder zijn achtergelaten. Je komt ze tegen in verhalen van 

alle tijden. Dat is het thema van de nieuwe tentoonstelling in 

het Elisabeth Weeshuis Museum in Culemborg, te zien op de 

museumzolder. Een echte familietentoonstelling met veel 

leuke doe-dingen voor kinderen.  

https://www.meermanno.nl/
https://www.kb.nl/nieuws/2019/huis-van-het-boek-presenteert-foute-boeken
https://www.kb.nl/nieuws/2019/huis-van-het-boek-presenteert-foute-boeken
https://www.theothijssenmuseum.nl/
https://weeshuismuseum.nl/het-wemelt-van-de-wezen/
https://weeshuismuseum.nl/het-wemelt-van-de-wezen/
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Terzijde: in het Centraal Bestand Kinderboeken zijn via de speciaal bedachte genre-term 

‘Verlaten-kinderenverhalen’ meer dan 2000 soms tranentrekkende verhalen te vinden over 

gestolen en kwijtgeraakte kinderen, en ook heel veel verhalen over weeskinderen, want er 

werd in vroeger tijden veel gestorven in kraambed en aan ziekten (JK).  

 

Kinderwereld 50 jaar jong 

In Roden is in Speelgoedmuseum Kinderwereld een 

jubileumtentoonstelling te zien:  Kinderwereld 50 jaar 

jong. De expositie vindt plaats tijdens de seizoenen 2019 

en 2020. Er worden tal van herkenbare feestjes gevierd 

in Kinderwereld: het verjaardagsfeest, Kerst- en Paasfeest, 

Sinterklaas, Oud en Nieuw, Sint Maarten en meer.  
 
 

Internet-tips   
  

Hoogleraar Illustratie Emilie Sitzia   

De inaugurele rede van Hoogleraar Illustratie Emilie Sitzia staat op 

internet. Voor degenen die liever de tekst lezen, die staat ook op 

het web:‘Illustration is everyone’s mother tongue’: The Role of 

Illustration in Individual Identity Formation.  

De rede werd uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van 

bijzonder hoogleraar Illustratie (wegens de Stichting Fiep 

Westendorp Foundation) aan de Faculteit der 

Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam  

op 4 juli 2018.      
 

El Pintor 

Karin Vingerhoets is bezig met een blog over El Pintor, naar 

aanleiding van de uitgave van de biografie: Galinka Ehrenfest en El 

Pintor : "Vraag Einstein of hij mijn viool meeneemt" door Linda Horn 

en vier schenkingen die de KB recent heeft ontvangen. Binnenkort op 

de website van de Koninklijke Bibliotheek!  

 

Classics 

Op de KB-website staat een blog over Wereldliteratuur in stripvorm: 

over beroemde boeken in woord en beeld, in de reeks Illustrated 

Classics, in Nederland verschenen tussen 1956 en 1976. De reeks was gebaseerd op de 

Amerikaanse serie Classics Illustrated, waarin klassiekers uit de wereldliteratuur in stripvorm 

werden verteld. 
 

Victoriaans 

My inner Victorian, ‘een respectabel blog over de 19e eeuw’, is een website over de 

victoriaanse tijd, waarin vaak illustraties uit oude kinderboeken worden gebruikt. Via 

suggesties onderaan de blogtekst kan doorgeklikt worden naar andere bijdragen over  

oude kinderboeken. 

  

Kluitman 

Als afsluiting van de vakantie een blog van Marijke Joustra van het Regionaal Archief 

Alkmaar over Kluitman-vakantieboeken.  

http://museumkinderwereld.nl/kinderwereld-50-jaar-jong-2/
http://museumkinderwereld.nl/kinderwereld-50-jaar-jong-2/
https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/da388fbb48e64e6d885a99a4892f17bb1d
http://cf.bc.uva.nl/download/oraties/oraties_2018/Sitzia_Emilie.pdf
https://www.kb.nl/blogs/kinderboeken-en-strips
https://www.kb.nl/blogs/boekkunst-en-geillustreerde-boeken/wereldliteratuur-in-stripvorm
https://www.myinnervictorian.nl/victoriaanse-kinderlevens/
https://regionaalarchiefalkmaar.wordpress.com/2016/08/29/in-de-vacantie/
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Quentin Blake 

Voor de liefhebber: een interview met de 86-jarige Quentin Blake in de 

Evening Standard. 

 

Borrebach 

In de Volkskrant een reeks over jeugdboeken van toen. Een van de 

afleveringen gaat over illustrator Hans Borrebach.  

             

 

Vakliteratuur 
 

     
 

Fashioning Alice : the career of Lewis Carroll's icon, 1860-1901 / door Kiera Vaclavik, 

2019. - Bloomsbury Academic, 2019. - (Bloomsbury Perspectives on Children's Literature). - 

240 p. : 89 bw ill. - ISBN: 9781474290388 ;  £59.50   

150 years after Alice's Adventures in Wonderland was first published, Lewis Carroll's 

eponymous heroine has become one of the most familiar figures in the cultural landscape. 

The enduringly iconic figure of the Victorian child, Alice has inspired countless fashion 

designers, illustrators and stylists. The 'Alice Look' has been embraced across the world, by 

young and old alike, and by both the feted and the forgotten. 

Fashioning Alice is the first book to chart the emergence of Alice as a style icon. Kiera 

Vaclavik traces the evolution of Alice's visual identity in the nineteenth century and explores 

the myriad ways in which she was dressed – on the page, on the stage, and in the home. The 

book also draws on historical sources to examine amateur performance and play not just in 

the UK but in the USA, Japan and Australia. Illustrated throughout, Fashioning Alice is a 

ground-breaking exploration of Alice's visual career that offers a compelling case study of the 

intersections between fashion and fiction. (website Bloomsbury) 

 

The hard facts of the Grimms' fairy tales. Expanded Edition / door Maria Tatar. - 

Princeton University Press, 2019.  – (Princeton Classics; 39) -  376 pages ; 18 b/w ill. -  ISBN 

13: 978-0691182995 ; € 73,95.   

Murder, mutilation, cannibalism, infanticide, and incest: the darker side of classic fairy tales 

is the subject of this groundbreaking and intriguing study of Jacob and Wilhelm Grimm’s 

Nursery and Household Tales. This expanded edition includes a new preface and an appendix 

https://www.standard.co.uk/lifestyle/quentin-blake-moonlight-travellers-and-new-exhibition-a4207381.html
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-creatiefste-viespeuk-van-den-haag-wilde-gezien-worden-met-zijn-borrebachmeisjes~bcdfabc9/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
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featuring translations of six tales with commentary by Maria Tatar. Throughout the book, 

Tatar draws on the disciplinary tools of psychoanalysis and folklore while also providing 

historical context to explore the harsher aspects of these stories, presenting new 

interpretations of tales that engage in a kind of cultural repetition compulsion. No other book 

so thoroughly challenges us to rethink the happily-ever-after of these classic stories. (website 

Princeton University) 

 

The Land of Story-Books: Scottish Children's Literature in the Long Nineteenth 

Century / by Sarah Dunnigan (Ed.), Shu Fang-Lai (Ed.) - Scottish Literature International, 

2019. - (Occasional Papers) - 476 p. - ISBN-13: 978-1908980298 ; £ 22,95. –  

This volume of twenty essays presents a unique insight into the world of Scottish children’s 

literature throughout the long nineteenth century. As well as revisiting much-loved authors 

such as Stevenson, Barrie, and MacDonald, it explores the neglected role of women writers in 

shaping the inheritance of Scottish children’s literature, the significant contribution of Gaelic 

writers, and the role of folklore and tradition. Essays also examine the significance of 

children as literary protagonists, and as readers themselves. In recovering these marginal 

voices and texts, and in showing how well-known stories explore questions of culture, identity, 

and language, The Land of Story-Booksseeks to restore the traditions of children’s writing to 

the heart of Scottish literary history. (website Amazon) 

    

 

Bijzondere uitgaven 

 
Een nieuwe integrale vertaling van De avonturen van Pinokkio door Pietha de Voogd en 

‘levendig’ geïllustreerd door Sjaak Rood is verschenen bij uitgeverij Novecento. Arjan Peters 

roemt de vertaler, die voor het dialect en de spreektaal van Collodi ‘hupse termen’ durft te 

gebruiken, ‘die de vaart erin houden en niet gewild modern aandoen’.  

       
 

 

 
 

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 

mailto:StichtingGKJ@gmail.com

