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SGKJ-Nieuwsbrief 30 

19 maart 2020 

Nieuws uit het SGKJ-bestuur 
 

In deze tijden van het Coronavirus hebt u wellicht meer gelegenheid dan anders om de Nieuwsbrief te lezen. We 

hebben allemaal bericht gehad van het bestuur over het verschuiven van de voorjaarsstudiedag naar het najaar. 

Heel jammer, maar voorlopig is het beter voorkomen dan genezen, temeer omdat de meeste SGKJ-vrienden tot 

de risicogroep behoren. De datum van de najaarsstudiedag staat inmiddels vast: 30 oktober.  

SGKJ-activiteiten 

 

De voorjaarsexcursie op 18 februari 2020 naar de tentoonstelling Foute boeken? in Museum Meermanno / Huis 

van het boek in Den Haag was een succes. Karin Vingerhoets verzorgde een inleiding in het koetshuis en liep 

samen met de aanwezigen door de tentoonstelling om vragen over de selectie te beantwoorden. Een verslag 

komt binnenkort op de website van de SGKJ.  Het Huis van het Boek is voorlopig gesloten. 

 

Nieuws  
 

Boek over uitgever J. Vlieger 

VERWACHT: een boek over Uitgeverij J. Vlieger in 

Amsterdam. In 1870, dit jaar honderdvijftig jaar geleden, 

kwam de pas gestarte uitgever met zijn eerste catalogus 

op de markt, waarin hij aankondigt 14.000 van de 

‘Nieuwste, fraaiste en goedkoopste prentenboeken’ in 

voorraad te hebben. Hoe dat mogelijk was, kunt u 

binnenkort lezen in een dubbelnummer van het 

‘onregelmatig doch wel degelijk verschijnende tijdschrift’ 

Uitgelezen Boeken van uitgeverij De Buitenkant, waarin 

‘de rafelranden van het boekenvak’ serieus worden 

genomen. Uitgeverij J. Vlieger was géén rafelrand van het 

boekenvak, daarvoor bracht hij te veel op de markt, maar 

hij was wel een vreemde eend in de bijt van de gevestigde 

uitgeverijen. Het ontstaan van deze uitgave is te danken aan de afdeling Bijzondere Collecties van Allard Pierson, 

https://www.meermanno.nl/
https://www.hetoudekinderboek.nl/
https://www.vliegerpapier.nl/historie.html
https://www.uitgeverijdebuitenkant.nl/uitgelezen_boeken/
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waar men elkaar kan ontmoeten en ideeën kan 

uitwisselen. Op een middag zaten Sytze van der Veen, 

Dirk Tang, Jeannette Kok en Jan de Jong aan de koffie in 

het Museumcafé, en bespraken hoe in dit jubileumjaar 

aandacht kon worden besteed aan uitgever Jan Vlieger.  

En dankzij twee gulle sponsors uit de kringen van de 

SGKJ- vrienden kan het boek - met 100 

kleurenillustraties - gedrukt worden! 

 

Om alvast in de Vlieger-sfeer te komen kunt u op Het 

Geheugen van Nederland een aantal fraaie 

prentenboeken bekijken zoals Hein Waaghals en zijn 

vlieger, laat u verrassen door Mooi Elsje, of bekijk de 

bundel kinderrijmen Torentje Torentje Bossekruid. 

Er zijn nog meer ‘Vliegers’ te bekijken: in het CBK zijn op 

uitgever J. Vlieger 847 titels te vinden, waarvan 221 

digitaal beschikbaar zijn.   

 

Nieuws van Delpher 

Tot nu toe kon in Delpher worden gezocht in 

tijdschriften tot 1940. Bladen verschenen ná dat jaar 

waren alleen op locatie in te zien in de Koninklijke 

Bibliotheek. Er zijn nu extra tijdschriften op afstand 

voor iedereen beschikbaar uit de periode 1940-

1949. Ook zijn er weer een paar duizend extra 

boeken voor iedereen beschikbaar. Die boeken en 

tijdschriften stonden al langer op Delpher, maar 

waren net als de tijdschriften alleen toegankelijk 

vanuit de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek in 

Den Haag. Dat de tijdschriften en boeken nu tot 

1960 wereldwijd te zien zijn, is mogelijk dankzij   

verruimde afspraken met de auteursrechtenorganisaties 

Stichting Lira (schrijvers en vertalers) en Pictoright (visuele makers). Zie hier voor meer informatie. 

  

 

Kinderboekenmuseum Nederweert op komst 

Een artikel in het Weert Magazine  onthulde nieuws over een 

collectie van circa 35.000 kinderboeken en naslagwerken, bezit 

van de heer Jos van de Wouw uit Nederweert. Hij wil daar 

anderen ook gebruik van laten maken en daarom maakte hij een 

plan van aanpak voor de ontsluiting van de kinderboekencollectie. 

Het plan werd in februari in de vorm van een boekje aangeboden 

aan het college van burgemeester en wethouders. In een straal 

van 100 kilometer rondom Nederweert is nergens een dergelijke 

collectie aanwezig en de heer Van de Wouw gaat proberen de collectie in Nederweert of in de directe omgeving 

te huisvesten in de vorm van een museum. ‘Ik wil heel graag dat zo veel mogelijk mensen gebruik kunnen maken 

De Engelbewaarder 1947  
Kabouterleven ca. 1950  

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A036686352
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A036686352
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A864945760
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A865592942
https://www.delpher.nl/
https://www.kb.nl/nieuws/2020/duizenden-gedigitaliseerde-boeken-en-tijdschriften-tot-1960-nu-ook-buiten-de-kb-toegankelijk
https://www.weertmagazine.com/met-bezieling-wonen-in-een-verzameling/
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van de collectie en die ook kunnen raadplegen, want lezen is niet alleen heel fijn maar draagt ook bij aan kennis 

en vaardigheden’, aldus de heer Van de Wouw. ‘Onder andere voor scholen zijn daaruit interessante thema’s te 

halen die aanvullend kunnen zijn op de thema’s die tegenwoordig in scholen behandeld worden. Maar ook 

studenten Nederlands kunnen de collectie bijvoorbeeld inzetten voor hun promotie.’ 

De heer Van de Wouw heeft de boeken ondergebracht in de ‘Stichting tot behoud van de boeken van Jos van de 

Wouw’, kortheidshalve WowKinderboeken genoemd, waarvan hij zelf voorzitter is. Het boekje met het plan van 

aanpak is door een werkgroep tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van die stichting. Het 

gemeentebestuur gaat binnenkort over de inhoud van het boekje een standpunt bepalen en wil daarbij ook in 

gesprek gaan met de provincie(s). 

 

Tentoonstellingen 
 

Nazipropaganda voor de jeugd, 1933 – 1945  Gepland vanaf 24 april, maar dat is nu onzeker. 

In het Onderwijsmuseum in Dordrecht is in samenwerking met Gerard Groeneveld een tentoonstelling 

georganiseerd met meer dan 300 illustraties uit de unieke collectie van Gerard Groeneveld (auteur van Hitlers 

jongste hoop) getoond, aangevuld met materiaal uit de collectie van Universität Würzburg, het Nationaal 

Onderwijsmuseum en andere bruikleengevers. 

     

In het boek Hitlers jongste hoop laat Gerard Groeneveld zien hoe in een ongelooflijk tempo het hele Duitse 

onderwijs werd genazificeerd. Het is een indrukwekkend boek, waarin vooral met beelden wordt verteld hoe de 

jeugd werd klaargestoomd voor het Derde Rijk. Er was voor de jeugd nauwelijks te ontkomen aan het sterke 

beeldmateriaal, de alom aanwezige vlaggen en symbolen en aan de druk die door de aanhangers van het fascisme 

werd uitgeoefend op clubs en scholen. Gerard Groeneweg laat dat zien met heel veel voorbeelden van eerste 

leesboeken, prentenboeken, jeugdboeken, prenten, strips, plaatjesalbums, tijdschriften, dagboeken en foto’s van 

scholieren en jongeren in jeugdorganisaties. Het grootste deel van het boek gaat over de Duitse propaganda, een 

hoofdstuk is gewijd aan Nederland van 1934 tot 1945. Hij beschrijft gedetailleerd wat op het beeld te zien is en 

hoe de vormgeving is. Dat is een aanpak we kennen van Saskia de Bodt en achter in het boek wordt zij dan ook 

bedankt voor de prettige en constructieve gesprekken die ze gevoerd hebben. Aanbevolen! 

https://wowkinderboeken.nl/
https://www.onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/verwacht-tentoonstelling-nazipropaganda-voor-de-jeugd-1933-1945
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Internet 
 

Op de SGKJ-website staan inmiddels weer twee nieuwe blogs: Van Rob Delvigne: Corina illustreerde The wind in 

the willows en van Toin Duijx:  Het geheim van El Pintor ontrafeld. 

 

          
 

 

Osborne Collecion 

Bij het zoeken van gegevens over Vlieger-uitgaven kwam ik in de collectie van Frits Booy een bijzonder boek tegen 

Koning Dikzak getiteld. Het is een groot formaat prentenboek met bewerkingen van Engelse bakerrijmen. 

Herkenbaar zijn Old king Cole, Mother Hubbard and her dog, Jack Sprat and his wife, Hey diddle diddle the cat 

played the fiddle en Little Miss Muffet. Het boek is te dateren, omdat (met dank aan Delpher) de titel als ‘geheel 

nieuw’ in het Nieuwsblad voor den boekhandel van 1 november 1907 staat. De illustraties zijn bijzonder, dus ben 

ik gaan zoeken in onder meer de ‘nursery rhymes’ op de site met e-books van de Osborne Collection in de Public  

http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2020/corina-illustreerde-wind-willows
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2020/corina-illustreerde-wind-willows
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2020/het-geheim-van-el-pintor-ontrafeld
https://static.torontopubliclibrary.ca/da/pdfs/37131048623573d.pdf
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Library van Toronto. Die site kan ik u aanraden, omdat er werkelijk prachtige prentenboeken op staan. Alleen 

kwamen de illustraties uit Koning Dikzak hier niet in voor. Desgevraagd dacht Hilda van den Helm – zeer thuis in 

illustraties en in Engelse prentenboeken – aan H.G.C. Marsh-Lambert als illustrator. Kijkt u mee? Suggesties zijn 

welkom! 

 

Op de website van Neerlandistiek, online tijdschrift voor taal- en letterkundig 

onderzoek gaat Ewoud Sanders onverdroten door met zijn onderzoek naar 

het beeld van Joden in kinderboeken. Inmiddels heeft hij 75 boeken 

besproken, u vindt hier de laatste over een boek van Wilhelmina Riem-Vis 

Door de menschen verstooten, maar door God aangenomen uit 1895. 

 

 

 

 

 

 

Diversen  
 

De Volkskrant van 31 januari stelt Martin de Haan 

dat Jules Verne de invloedrijkste Franse schrijver van 

de negentiende eeuw is, en niet Balzac, Stendhal, 

Hugo of Zola. Omdat bijna alle schrijvers na Jules 

Verne , tot ver buiten Frankrijk,  ‘als kind in zijn 

toverdrank zijn gevallen’. De vraag is of zijn werk fris 

blijft. Een aantal Verne-titels is onlangs 

heruitgegeven door uitgeverij Pantheon, en drie 

boeken zijn herschreven voor jongere lezers door 

Elisabeth Dami (Geronimo Stilton). 

Er zijn inmiddels 30 filmbewerkingen. Veel van Jules 

Verne’s voorspellingen zijn uitgekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

Pantheon uitgave Bakermat uitgave 

https://www.neerlandistiek.nl/
https://www.neerlandistiek.nl/2020/02/door-de-menschen-verstooten-maar-door-god-aangenomen-1895/
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/is-er-nog-toekomst-voor-jules-verne-de-grote-bezinger-van-stoomtrein-en-stoomschip~b2d051cf/
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Een nieuwe film over Kruimeltje 

Scenarist Tijs van Marle en regisseur Diede in ’t Veld hebben 

een nieuwe film gemaakt over onze held Kruimeltje, naar het 

boek van Chris van Abkoude uit 1923. In Kruimeltje en de strijd 

om de goudmijn zwerft hij niet meer op straat maar woont in 

een enorme witte villa met liefhebbende ouders. De film van 

regisseur Maria Peters uit 1999 trok 1,3 miljoen bezoekers.  

De Volkskrant schrijft: ‘Kruimeltje, hetzelfde stoute jongetje dat 

zich met de beste bedoelingen steeds in de nesten weet te 

werken, wordt na een wat stroperig begin ontvoerd door een 

stel boeven. Eigenlijk wordt het dan pas echt leuk, als de knusse 

kasseienstraatjes en trapgevelhuisjes plaatsmaken voor de 

Hollandse duinen en Kruimeltje en de strijd om de goudmijn de 

valse nostalgie naar Nederland anno 1920 achter zich laat en 

zich ontpopt tot een western voor beginners.’ ‘Vrolijk vermaak 

is bij deze nieuwe Kruimeltje belangrijker dan emotionele 

impact. En slapstick regisseren blijkt maar weer eens een kunst. Maar goed, zo lang de bakker met zijn 

hoofd in een bruidstaart eindigt, maakt dat de kinderen waarschijnlijk weinig uit.’ 

 

‘Te hooi en te gras’ – Gerrit Jan Zwier over het Engelse platteland en het Engelse 

kinderboek.   

Reisboekenschrijver (en antropoloog) Gerrit Jan Zwier wandelt in dit nieuwe boek 

door streken als het Lake District en Cornwall en staat uitgebreid stil bij het 

fascinerende werk van auteurs als Tolkien, Beatrix Potter en Daphne du Maurier. 

 ‘Het Engelse kinderboek’ in de ondertitel van dit reisboek is wat erg ruim 

geformuleerd, want de inhoudsopgave laat slechts twee hoofdstukken zien, beide 

over boeken van Beatrix Potter.  

 

 

Op de studiedag In het Joods Historisch Museum in Amsterdam op 21 april 2018 

vertelde Martine Letterie over haar oorlogsboeken. Ze vertelde daarbij over de 

Schrijvers van de Ronde Tafel,  vijftien auteurs  van historische jeugdboeken. Voor 

een van hun boeken interviewden ze twaalf mensen over hun oorlogservaringen 

en verwerkten hun herinneringen in een verhaal. Deze verhalenbundel, die 

verschijnt in samenwerking met Herinneringscentrum Kamp Westerbork, houdt 

de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog levend voor de kinderen van nu. 

In Wij waren erbij, oorlogsherinneringen staan de verhalen van 12 ooggetuigen 

van de Tweede Wereldoorlog. Een van die ooggetuigen is SGKJ-Vriend Karin 

Ottenhof.  

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/vrolijk-vermaak-is-bij-de-nieuwe-kruimeltje-belangrijker-dan-emotionele-impact~b6274866/
http://www.schrijversvanderondetafel.nl/img/files/nieuwsbrief%2023%20SvdRT.pdf
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Vakliteratuur 
 

 The Collected Peter Pan / J. M. Barrie ; Edited by Robert Douglas-Fairhurst 

(Oxford World's Classics Hardback Collection).  

Peter Pan, the boy who refused to grow up, is one of the immortals of children's 

literature. J. M. Barrie first created Peter Pan as a baby, living in secret with the 

birds and fairies in the middle of London, but as the children for whom he 

invented the stories grew older, so too did Peter, reappearing in Neverland, 

where he was aided in his epic battles with Red Indians and pirates by the 

motherly and resourceful Wendy Darling. Peter Pan has become a cultural icon 

and symbol for escapism and innocence, remaining popular with both children 

and adults. In this collected edition, Robert Douglas-Fairhurst brings together 

five of the main versions of the Peter Pan story, from Peter Pan's first 

appearance in The Little White Bird, to his novelisation of the story, the stage 

version, and unrealised silent film script. This edition contains a lively 

introduction, detailed explanatory notes, original illustrations, 

 

The Book Rescuer: How a Mensch from Massachusetts Saved Yiddish Literature for Generations to Come / by  

Sue Macy (Author), Stacy Innerst (Illustrator), 2019.  

Over the last forty years, Aaron Lansky has jumped into dumpsters, 

rummaged around musty basements, and crawled through cramped 

attics. He did all of this in pursuit of a particular kind of treasure, and 

he’s found plenty. Lansky’s treasure was any book written Yiddish, the 

language of generations of European Jews. When he started looking 

for Yiddish books, experts estimated there might be about 70,000 still 

in existence. Since then, the MacArthur Genius Grant recipient has 

collected close to 1.5 million books, and he’s finding more every day. 

Told in a folkloric voice reminiscent of Patricia Polacco, this story 

celebrates the power of an individual to preserve history and culture, 

while exploring timely themes of identity and immigration. 
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Adulthood in Children's Literature  / (by Vanessa Joosen (Author), 

Lisa Sainsbury (Series Editor) . Bloomsbury Perspectives on Children's 

Literature) 

While most scholars who study children's books are pre-occupied 

with the child characters and adult mediators, Vanessa Joosen re-

positions the lens to focus on the under-explored construction of 

adulthood in children's literature. Adulthood in Children's Literature 

demonstrates how books for young readers evoke adulthood as a 

stage in life, enacted by adult characters, and in relationship with the 

construction of childhood. Employing age studies as a framework for 

analysis, this book covers a range of English and Dutch children's 

books published from 1970 to the present.  

Calling upon critical voices like Elisabeth Young-Bruehl, Margaret 

Morganroth Gullette, Peter Hollindale, Maria Nikolajeva and Lorraine 

Green, and the works of such authors as Babette Cole, Philip 

Pullman, Ted van Lieshout, Jacqueline Wilson, Salman Rushdie and 

Guus Kuijer, Joosen offers a fresh perspective on children's literature 

by focusing not on the child but the adult. 

 

The ABC of It : why children's books matter  door Leonard S 

Marcus, Lisa Von Drasek,  2019.  

A favorite childhood book can leave a lasting impression, but as 

adults we tend to shelve such memories. For fourteen months 

beginning in June 2013, more than half a million visitors to the 

New York Public Library viewed an exhibition about the role that 

children’s books play in world culture and in our lives. After the 

exhibition closed, attendees clamored for a catalog of The ABC of It 

as well as for children’s literature historian Leonard S. Marcus’s 

insightful, wry commentary about the objects on display. Now with 

this book, a collaboration between the University of Minnesota’s 

Kerlan Collection of Children’s Literature and Leonard Marcus, the 

nostalgia and vision of that exhibit can be experienced anywhere. 

Regarding children’s literature as both a rich repository of 

collective memory and a powerful engine of cultural change is 

more important today than ever. 
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Italian childrens literature and national identity : childhood, melancholy, modernity /door Maria Truglio, 

2019.This book bridges the fields of Children’s Literature and Italian Studies by 

examining how turn-of-the-century children’s books forged a unified national 

identity for the new Italian State. Italian fairy tales, novels, poems, and short 

stories imply that the personal development of the child corresponds to and hence 

naturalizes the modernizing development of the nation. In the context of Italy’s 

uneven and ambivalent modernization, these narrative trajectories are enabled by 

a developmental melancholia. Using a psychoanalytic lens, and in dialogue with 

recent Anglophone Children’s Literature criticism, this study proposes that 

national identity was constructed via a process of renouncing and incorporating 

paternal and maternal figures, rendered as compulsory steps into maturity and 

modernity. With chapters on the heroic figure of Garibaldi, the Orientalized 

depiction of the South, and the role of girls in formation narratives, this book 

discloses how melancholic itineraries produced gendered national subjects. This 

study engages both well-known Italian texts, such as Collodi’s The Adventures of 

Pinocchio and De Amicis’ Heart, and books that have fallen into obscurity by authors such as Baccini, Treves, 

Gianelli, and Nuccio. Its approach and corpus shed light on questions being examined by Italianists, Children’s 

Literature scholars, and social and cultural historians with an interest in national identity formation. 

 

Table lands : food in children’s literature / door Kara K. Keeling and Scott T. 

Pollard. (Children's Literature Association Series).  

Table Lands: Food in Children’s Literature is a survey of food’s function in 

children’s texts, showing how the sociocultural contexts of food reveal 

children’s agency. Authors Kara K. Keeling and Scott T. Pollard examine texts 

that vary from historical to contemporary, noncanonical to classics, and 

Anglo-American to multicultural traditions, including a variety of genres, 

formats, and audiences: realism, fantasy, cookbooks, picture books, chapter 

books, YA novels, and film. Table Lands offers a unified approach to studying 

food in a wide variety of texts for children. Spanning nearly 150 years of 

children’s literature, Keeling and Pollard’s analysis covers a selection of texts 

that show the omnipresence of food in children’s literature and culture and 

how they vary in representations of race, region, and class, due to the impact 

of these issues on food. Furthermore, they include not only classic children’s 

books, such as Winnie-the-Pooh, but recent award-winning multicultural 

novels as well as cookbooks and even one film, Pixar’s Ratatouille. 

 

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 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

