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SGKJ-Nieuwsbrief 29 

4 februari 2020 

Nieuws uit het SGKJ-bestuur 
 
Na een periode van acht jaar heeft Karin Vingerhoets besloten met het bestuurswerk voor de SGKJ te stoppen. 
Een belangrijke reden daarvoor is het feit dat het steeds lastiger werd om haar drukke baan bij de KB  te 
combineren met het bestuurlijke werk, vooral ook door een verschuiving van taken binnen de KB. Tijdens de 
voorjaarsstudiedag op 17 april in Amsterdam nemen we officieel afscheid van Karin, waarbij natuurlijk stil zal 
worden gestaan bij het vele werk dat zij voor en achter de schermen voor de SGKJ heeft verricht. Op deze plaats 
willen wij haar hiervoor alvast heel hartelijk bedanken.  
Inmiddels is een opvolger voor Karin gevonden. Irene Annegarn, vriend van de SGKJ, heeft te kennen gegeven 
deel uit te willen maken van het SGKJ-bestuur. Van harte welkom, Irene! We vertrouwen op een prettige 
samenwerking.   
Janneke van der Veer 

SGKJ-activiteiten 
 

   
 
Dinsdag 18 februari 2020 is een excursie gepland naar de tentoonstelling  
'Foute boeken?'  in Museum Meermanno / Huis van het boek in Den 
Haag. U bent om 13.30 welkom. Karin Vingerhoets, een van de 
samenstellers van de tentoonstelling, verzorgt een inleiding in het 
koetshuis. De tentoonstelling laat boeken zien die door een andere 
tijdgeest en voortschrijdend inzicht controversieel zijn geworden. Wie 
leest er nog zijn kinderen Oki en Doki bij de negers voor of Kuifje in 
Afrika? Hetzelfde geldt voor christelijke boeken waarin joodse kinderen 

worden bekeerd of ‘heidenen’ in Afrika door missie of zending. Welke invloed had de politieke propaganda die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog via kinderboeken werd verspreid? Voor informatie over kosten en aanmelden 
kunt u mailen naar StichtingGKJ@gmail.com. 

https://www.hetoudekinderboek.nl/nieuws/voorjaarsexcursie-2020
https://www.meermanno.nl/foute-boeken
mailto:StichtingGKJ@gmail.com
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Nieuws 
 
Er zijn weer nieuwe digitale kinderboeken 
beschikbaar! Ruim 700 oude kinderboeken 
zijn online gekomen op Delpher. Het gaat om 
nog niet eerder gedigitaliseerde 
kinderboeken uit de achttiende tot en met 
eenentwintigste eeuw, van Bijbelse 
vertellingen tot abc’s en van schoolboeken 
tot sprookjes in het Nederlands en Fries. Ook 
zijn ruim 1300 oude kinderboeken die eerder 
al beschikbaar waren via het Geheugen van 
Nederland toegevoegd aan Delpher, zodat 
deze nu ook full-tekst doorzoekbaar zijn. Er 
zijn dus meer dan 2000 nieuwe kinderboeken 
toegevoegd. Lees over Hoe kleine 
kleuters zich vermaken, ontdek de 

geschiedenis van een trouwen hond en bekijk Tante Keetje's prentenboek. 

 
Hans Christian Andersen Awards 2020 
Auteur Bart Moeyaert en illustrator Sylvia Weve staan op de 
shortlist van 's werelds meest prestigieuze prijs voor schrijvers en 
illustratoren van kinder- en jeugdliteratuur. Ze zijn voorgedragen 
door België en Nederland, en staan op de lijst met vijf auteurs en 
vijf illustratoren uit verschillende landen. De Awards hebben 
betrekking op het volledige oeuvre van de genomineerden.  
Bart Moeyaert debuteerde in 1983 bij uitgeverij Altiora, Sylvia 
Weve in 1980 bij Zwijsen. De winnaars worden bekendgemaakt 
tijdens de IBBY-persconferentie op maandag 30 maart 2020 op de 
internationale kinderboekenbeurs in Bologna. De prijsuitreiking 
vindt plaats tijdens het 37e Internationaal IBBY-Congres in Moskou 
op 6 september 2020.  
Eerdere winnaars waren o.a.de auteurs Annie M.G. Schmidt, Erich 
Kästner (Duitsland), Astrid Lindgren (Zweden), Katherine Paterson 
(VS) en Aidan Chambers (Verenigd Koninkrijk) en de illustratoren 
Max Velthuijs, Peter Sís (Tsjechië), Maurice Sendak 
(VS), Quentin Blake (Verenigd Koninkrijk) en Wolf 
Erlbruch (Duitsland). 
 

 
Het Geheugen van Nederland is verhuisd 
Op maandag 16 december is het Geheugen van 
Nederland van www.geheugenvannederland.nl 
verhuisd naar geheugen.delpher.nl. Er is bijna niets 
veranderd aan de website.  
Bij Collecties vindt u bij de P de 650 Prentenboeken, 
en ook de ‘kijkpresentatie’ werkt naar behoren. Hier 
kunt u naar hartenlust bladeren en al dat moois 
bekijken. Bij de C vindt u de centsprenten. 

 

 

 

Roodkapje / [met teek. van Arpad 
Schmidhammer]. - Amsterdam : 
Van Holkema & Warendorf, 
[1905]. 

Kluchtige gestalten en dieren, 
Brepols en Dierckx Zoon, tussen 
1833-1880 

https://www.delpher.nl/nl/boeken/results?query=digitizationProject+any+%22KBEU7475%22&page=1&maxperpage=50&sortfield=datedesc&coll=boeken
https://tracking.delpher.nl/nl/boeken/objectsearch/pagejump?identifier=KBEU7475:015771000:00001&query=digitizationProject+any+%22KBEU7475%22&coll=boeken&maxperpage=50&sortfield=datedesc&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&page=2&resultsjump=1&cdmtw=AgQAECAAAQQwtBMiso9oC9JkyQ
https://tracking.delpher.nl/nl/boeken/objectsearch/pagejump?identifier=KBEU7475:015771000:00001&query=digitizationProject+any+%22KBEU7475%22&coll=boeken&maxperpage=50&sortfield=datedesc&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&page=2&resultsjump=1&cdmtw=AgQAECAAAQQwtBMiso9oC9JkyQ
https://tracking.delpher.nl/nl/boeken/objectsearch/pagejump?identifier=KBEU7475:015592000:00001&query=digitizationProject+any+%22KBEU7475%22&coll=boeken&maxperpage=50&sortfield=datedesc&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&page=2&resultsjump=1&cdmtw=AgQAECAAAQQwtBMiso9oC9Jk5Q
https://tracking.delpher.nl/nl/boeken/objectsearch/pagejump?identifier=KBEU7475:015592000:00001&query=digitizationProject+any+%22KBEU7475%22&coll=boeken&maxperpage=50&sortfield=datedesc&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&page=2&resultsjump=1&cdmtw=AgQAECAAAQQwtBMiso9oC9Jk5Q
https://tracking.delpher.nl/nl/boeken/objectsearch/pagejump?identifier=PRB01:000019798:00002&query=digitizationProject+any+%22PRB01%22&page=6&sortfield=date&coll=boeken&resultsjump=1&cdmtw=AgQAECAAAQQwtBMiso9oC9LlyQ
http://ibby.org/awards-activities/awards/hans-christian-andersen-awards/
https://www.bartmoeyaert.com/
http://www.sylviaweve.com/?home
http://www.sylviaweve.com/?home
https://geheugen.delpher.nl/
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Prentenboeken+van+1810+tot+1950/Thema's
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Centsprenten+van+de+Koninklijke+Bibliotheek
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Tentoonstellingen 
 
Kwartet! Tot 14 maart 2020 in Museum Nairac, 
Barneveld te zien. Vanaf het begin van de 
negentiende eeuw werden kwartetspellen op de 
markt gebracht door kleine en later grotere 
bedrijven die veelal in Duitsland gevestigd waren. 
Veelal hadden de spellen een educatief karakter en 
de onderwerpen waren legio. Historie, natuur, 
bekende personen, beroepen, geografie, Bijbel, 
literatuur en sprookjes kwamen veel voor. Een 
latere toevoeging waren de reclamespellen. Bij de 
tentoonstelling is een boekje uitgebracht dat in de 
museumwinkel te koop is.  

 
Van 18 maart t/m 21 juni 2020 werkt Huis van het boek samen 
met radiomaker en kunstenaar Ruud de Wild aan de 
tentoonstelling ‘Ruud de Wild, songbook’.  De tentoonstelling 
neemt de bezoeker mee langs de mooiste Nederlandse 
liederen en liedboeken. Van ‘Zij gelooft in mij’ van Hazes tot de 
middeleeuwse ‘Hadewijch’: een muzikale reis langs thema’s als 
kinderliedjes, liefdesliedjes, strijdliederen en het levenslied. 
Voor deze tentoonstelling werkt Huis van het boek nauw 
samen met Martine de Bruin (Meertens Instituut), Garrelt 
Verhoeven, de KB en diverse bruikleengevers. Bij de 
tentoonstelling verschijnt de publicatie Song Book van Ruud de 
Wild. Reis naar de oorsprong van het Nederlandse lied, door 
Martine Bruin, Garrelt Verhoeven en Ruud de Wild, uitgegeven 
door Walburg Pers.   

Lezingen 
 
Conferentie Kindertreinen 
In SGKJ-Berichten nr. 96 staat een artikel over Hongaarse kinderen in Nederland 
door Orsolya (Orsi) Réthelyi. Zij sprak op onze studiedag in Leeuwarden over de 
relatie Nederland-Hongarije, en de kindertransporten na de Eerste Wereldoorlog 
en na de opstand in 1956. Hongaren als migranten en vluchtelingen in Nederlandse 
kinder- en jeugdliteratuur komen verrassend vaak voor ontdekte Orsi Réthelyi. Er 
wordt op 6 en 7 februari bij de Theologische Universiteit in Kampen een 
internationale conferentie georganiseerd:  De kindertreinen en verder - Culturele, 
religieuze en politieke betrekkingen tussen Hongarije en de Lage Landen in het 
interbellum. Nadere informatie: info@adckampen.nl of (038) 4471730. 
 
Annie M.G. Schmidtlezing 2020 
Op woensdagavond 13 mei houdt Koos Meinderts de Annie M.G. Schmidtlezing 2020. In het 
Kinderboekenmuseum zal hij zijn visie geven op actuele ontwikkelingen in de kinder- en jeugdliteratuur. De titel 
van zijn lezing luidt: ‘Het land waar grote mensen wonen’.  
Koos Meinderts debuteerde in 1983 met Mooi meegenomen en inmiddels heeft hij ruim vijftig titels op zijn naam 
staan. Hij schrijft voor alle leeftijden, van prentenboeken tot romans voor volwassenen, van gedichten tot 
theater- en liedteksten. Met zijn poëtisch en humoristisch werk ontroert hij en zet hij menig lezer aan tot denken. 
(website IBBY) 

https://nairac.nl/in-ons-museum/kwartet
https://nairac.nl/
https://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/nieuws-agenda/nieuws-overzicht/278-2020/146104-dj-ruud-de-wild-maakt-tentoonstelling-in-huis-van-het-boek
https://adckampen.nl/2019/12/11/hungary-and-the-low-countries/#more-4687
http://www.ibby-nederland.nl/annie-m-g-schmidtlezing/?utm_source=IBBY-Nederland&utm_campaign=b2ec043dee-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_18_12_51_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_81bd8561ef-b2ec043dee-97694957
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Lewis Carroll Genootschap 
Op 7 februari wordt het vierde Symposium van het Lewis Carroll Genootschap 
georganiseerd in De Kargadoor in Utrecht. Er is een lezing over Tenniels 
illustraties door Lenny de Rooy, en Maxim Februari vertelt over wat hem boeit 
in het werk van Lewis Carroll. Een film, een quiz en een discussie maken deel 
uit van het programma. 
Inmiddels is de tweede editie van Phlizz verschenen.      
 

Internet 

Dit jaar wordt 75 jaar bevrijding herdacht. Zie hier een 
blog uit 2014 over de periode ná de bevrijding.   

In het boek Hi Ha Canada is te zien hoe de Canadezen 
Amsterdam binnen rijden. Ook De kleine parade geeft 
daar een mooi beeld van. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fanmail aan Annie M.G. Schmidt: ‘Kunt u geen nieuw 
verhaal maken of is dat te moeilijk?’ Op de website van 
het Literatuurmuseum is een doos met fanmail aan Annie 
M.G. Schmidt geopend. Ze kon onmogelijk ingaan op alle 
verzoeken waaronder haar lezers, jong en oud, haar 
bedolven.  

Op de website van Historiek een artikel over Jules Verne, 
die al sluikreclame maakte in zijn boeken! Hij noemde na-
men van bepaalde bedrijven in zijn roman De reis om de wereld in 80 dagen.  

De eerste beelden van The Letter for the King, een nieuwe Netflix Original-serie gebaseerd op het Nederlandse 
avonturenboek De brief voor de koning van Tonke Dragt zijn te bekijken. Amir Wilson speelt Tiuri. Dit jaar heeft 
hij ook een rol in de bioscoopfilm The Secret Garden. Of het zwarte paard in de serie ook Ardanwen (Nachtwind) 
zal heten, is nog niet bekend. ‘Hij is aandoenlijk’, zegt Tonke Dragt in het tweede deel van het interview met De 
Grote Vriendelijke Podcast (GVP). 

 
Uit: De brief voor de koning /Tonke Dragt 

https://lewiscarrollgenootschap.nl/
https://lewiscarrollgenootschap.nl/phlizz
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2014/na-de-bevrijding
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A042619130
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A098276611
https://literatuurmuseum.nl/artikelen/fanmail-aan-annie-mg-schmidt-kunt-u-geen-nieuw-verhaal-maken-of-is-dat-te-moeilijk
https://historiek.net/jules-verne-deed-al-aan-product-placement/131801/
https://kjoek.nl/2020/01/29/wat-is-er-te-zien-op-de-fotos-van-the-letter-for-the-king/
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/
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Bijzondere uitgaven 

 
We hebben er bijna negentig jaar op moeten wachten, maar eindelijk heeft Dasja, 
de beroemdste hond uit de Tsjechische (kinder)literatuur, de weg naar Nederland 
en Vlaanderen gevonden. Deze éindelijk vertaalde klassieker (1933) van Karel 
Capek staat vol ontroerende verhalen over een ruwharige foxterriër. Karel Capek: 
Dasja oftewel het leven van een pup. Vertaling en nawoord Edgar de Bruin. 
Voetnoot, 120 blz. € 18,-. De ruwharige foxterriër heeft overigens echt bestaan. Hij 
was een pup van een van de honden van literaire alleskunner Karel Capek (1890-
1938), die in Nederland zo’n tien jaar geleden is herontdekt. In het in 
constructivistische stijl vormgegeven Dasja oftewel het leven van een pup (1933) 
doet de Tsjech in woord en beeld verslag hoe zijn nieuwe huisgenootje van ‘een 
hulpeloos hoopje hond’ uitgroeit tot een ‘harige bemoeial, een rusteloos vraat- en 
vernielzuchtig wezen met scherpe tanden’. Een ontroerend boek over de 
verrukkingen van een hondenleven. (naar: NRC-boeken). 

Een bibliofiele uitgave met werk van Annie M.G. 
Schmidt: Wat leuk! Wat een vondst. Dat is de titel van 
een uitgave met drie kinderversjes van Zus Schmidt uit 
Ons eigen tijdschrift uit 1908, opgedolven door C.J. 
Aarts en M.C. van Etten.  Bevat ook een briefwisseling 
tussen de samenstellers en Annie M.G. Schmidt. 

Een opera naar een negentiende-eeuws boek mag ook 
wel een bijzondere uitgave worden genoemd. Mark 
Adamo maakte een muziekwerk naar het boek Little 
Women van Louisa May Alcott, verschenen in 1868.  
Er is ook een nieuwe verfilming naar dit boek gemaakt 
door regisseur Greta Gerwig. Zij blies het stof van het 
boek en voegde iets toe: de aanwezigheid van auteur 
Alcott.  

 

Vakliteratuur 
 
Lessen, periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum, winter 2019, is gewijd aan de 
Bos-atlas, aan de instroom van de collectie, schoolplaten, schoolboeken, meubels, 
archieven en diverse parafernalia. Bevat ook een interview met scheidend directeur 
Tijs van Ruiten, waarin onder meer de huisvestingsperikelen aan de orde komen 
waarin wijlen Frits Huiskamp een rol speelde. 
 
De Boekenwereld (jrg. 35, no.4, 2019) heeft als thema ‘Onderdrukking en vrijheid’. 
Bevat ook artikelen van Dirk Tang over de Golliwogg en van Frits Booy over 
twintigste-eeuwse sinterklaasboeken.  

 

Afbeelding rechts: meisje met Golliwogg-pop uit Eendje, eendje, waar vlieg je naar toe. Er is geen 
auteur, illustrator en uitgever vermeld. Jaar van uitgave geschat op 192X.   
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A companion to Soviet children's literature and film / edited by Olga Voronina. - Leiden : Brill, [2019], ©2020. -  
XIII, 507 pagina's : illustraties ; 25 cm. -  (Brill's companions to the Slavic world, 
ISSN 2468-3965 ; volume 2) 
Met index, literatuuropgave. ISBN 978-90-04-40148-8 (gebonden); €25,00. 
A Companion to Soviet Children's Literature and Film offers a comprehensive and 
innovative analysis of Soviet literary and cinematic production for children. Its 
contributors contextualize and reevaluate Soviet children's books, films, and 
animation and explore their contemporary re-appropriation by the Russian 
government, cultural practitioners, and educators. Celebrating the centennial of 
Soviet children's literature and film, the Companion reviews the rich and dramatic 
history of the canon. It also provides an insight into the close ties between Soviet 
children's culture and Avant-Garde aesthetics, investigates early pedagogical 
experiments of the Soviet state, documents the importance of translation in 
children's literature of the 1920-80s, and traces the evolution of heroic, fantastic, 
historical, and absurdist Soviet narratives for children. 
 
 

 

 

 

 

 

 

SGKJ   -   www.hetoudekinderboek.nl   -   StichtingGKJ@gmail.com    -   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 

http://www.hetoudekinderboek.nl/
mailto:StichtingGKJ@gmail.com%20%20%20%20-
mailto:jeannettekok@upcmail.nl
mailto:StichtingGKJ@gmail.com

