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SGKJ-Nieuwsbrief 32 

23 juni 2020 

Nieuws uit het SGKJ-bestuur 
 
In verband met de coronamaatregelen kunnen we op dit moment nog geen zekerheid geven over het al dan niet 

doorgaan van de studiedag op vrijdag 30 oktober. Zo gauw er meer bekend is, laten we dat natuurlijk weten. 

Ondertussen is het bestuur achter de schermen bezig met andere activiteiten. Zo wordt er gewerkt aan een 

nieuwe editie van de SGKJ-Berichten en worden er twee keer per week berichten over oude kinderboeken 

geplaatst op de facebookpagina van de SGKJ. We nodigen u graag uit daar eens een kijkje te nemen: 

https://www.facebook.com/stichtingGKJ/. 

 

Nieuws  
 
Bijzonder nieuws van de Koninklijke Bibliotheek   
 

Er is een exemplaar van het Nieuw printenboek voor 

kinderen aangeschaft met financiële hulp van de 

Vrienden van de KB. Het betreft een naslagwerk dat 

tussen 1798 en 1810 in afleveringen verscheen, en 

werd uitgegeven door H.C.A. Thieme in Nijmegen.  

De aanwinst is wereldwijd het enige complete 

exemplaar van dit boek. Een incomplete versie was al 

bij de KB aanwezig; daaraan ontbraken een aantal 

prenten en de laatste twintig afleveringen. U kunt 

alvast een voorproefje nemen op de toekomstige 

digitalisering van de puntgave aanwinst, en de 

incomplete versie bekijken die in samenwerking met 

Google is gedigitaliseerd: Nieuw printenboek voor 

kinderen, behelzende: onderwerpen uit het ryk der 

natuur, der wetenschappen, kunsten en ambachten 

naauwkeurig afgebeeld, en in vyf taalen bevattelyk, 

beschreeven. Hier een illustratie behorend bij het 

lemma over boekbinden.  

Zowel het Nederlandse Jeugdjournaal als het Vlaamse 

besteedde aandacht aan deze bijzondere aanwinst. 

https://www.facebook.com/stichtingGKJ/
https://www.kb.nl/nieuws/2020/kb-schaft-eeuwenoude-nederlandse-kinderencyclopedie-aan
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=dpo:7025:mpeg21:0032&pres%5Bmaxperpage%5D=36
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=dpo:7025:mpeg21:0032&pres%5Bmaxperpage%5D=36
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=dpo:7025:mpeg21:0032&pres%5Bmaxperpage%5D=36
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=dpo:7025:mpeg21:0032&pres%5Bmaxperpage%5D=36
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=dpo:7025:mpeg21:0032&pres%5Bmaxperpage%5D=36
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2336084-eeuwenoude-encyclopedie-voor-kinderen-teruggevonden.html
https://www.ketnet.be/karrewiet/5-juni-2020-oude-encyclopedie-gevonden
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Nieuws van IBBY (International Board on Books voor Young People) 

Toin Duijx houdt zich al zijn hele werkende leven bezig met kinderboeken. Hij organiseert, informeert, recenseert, 

en schrijft artikelen. Niet alleen voor Nederland, maar ook internationaal. Het is dan ook zeer terecht dat hij is 

benoemd tot ‘honorary member’ van IBBY-International! Het diploma dat bij het erelidmaatschap hoort, wordt 

hem tijdens het IBBY-congres in Moskou, dat vanwege de coronacrisis verplaatst is naar 2021, overhandigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de SGKJ is Toin momenteel penningmeester en redacteur van de SGKJ-Berichten. Daarnaast werkt hij als 

vrijwilliger bij de Internationale Jugendbibliothek in München. Vele jaren was hij ook secretaris en 

penningmeester van de Nederlandse IBBY-sectie. Tevens was hij jurylid van de Hans Chr. Andersen Awards en 

ondersteunt hij IBBY-secties in landen als Letland, Uruguay en Indonesië. 

We feliciteren Toin heel hartelijk met deze erkenning van zijn werk, en steken hem graag een pluim op zijn hoed. 

 

 

Meer nieuws van de Koninklijke Bibliotheek 

Naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over racisme heeft de Koninklijke Bibliotheek zich solidair 

verklaard met de Black Lives Matter-protesten tegen discriminatie en racisme. Naar aanleiding daarvan kwamen 

er veel vragen over de collectie en het collectiebeleid. De KB geeft aan ‘dat de collectie van de KB pluriform is en 

laat zien hoe nu en vroeger werd gedacht. Het verwijderen van boeken uit de collectie van een nationale 

bibliotheek is daarom niet aan de orde. De collectie kan juist een waardevolle rol spelen in het debat, onder 

andere voor onderzoek, publieksprogrammering en tentoonstellingen. Zo hoopt de nationale bibliotheek bij te 

kunnen dragen aan een dialoog die leidt tot een meer inclusieve samenleving.’ 

 

https://www.ibby.org/
http://www.ibby-nederland.nl/blog/toin-duijx-honorary-member-van-ibby-international/?fbclid=IwAR12ojZZOHzPvhFbv7nKM0hytEcqSSJo_CR7nyh4iffQ5hnLOw7NZtxMZpM
https://www.ijb.de/home.html
https://www.kb.nl/nieuws/2020/de-kb-is-solidair-met-de-black-lives-matter-protesten-tegen-discriminatie-en-racisme
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Racisme in kinderboeken 
 

Uiteraard is het van groot belang dat kinderen geen boeken en andere media 

voorgezet krijgen die racistisch en discriminerend zijn. In het boek van Ewoud 

Sanders Levi's eerste kerstfeest staat een citaat dat helder verwoordt hoe belangrijk 

het is te kijken naar teksten en beelden die kinderen ‘met de paplepel’ binnenkrijgen.  

 

‘De meeste volwassenen dragen een misvatting, als kind opgedaan, ongewijzigd bij 

zich, soms bewust, meestal onbewust en dan des te gevaarlijker. Latere correctie 

door kritische bezinning is slechts weinigen beschoren.’ (Godfried Bomans, 1956).  

 

Ewoud Sanders ontdekte dat er christelijke uitgevers zijn die nog steeds 

antisemitische verhalen op de markt brengen. Hij heeft daar bekendheid aan 

gegeven en de uitgevers verzocht deze praktijken te staken.  

 

Het is ook van belang dat boeken uit heden en verleden bewaard worden om te kunnen bestuderen waar onze 

vooroordelen vandaan komen. Collecties zoals die van de Koninklijke Bibliotheek maken onderzoek mogelijk en 

het beleid moet erop gericht zijn ook zogenaamde ‘foute boeken’ te verzamelen.  

Het opnieuw uitgeven van oude boeken voor de jeugd met de integrale tekst uit een andere tijd is aan discussie 

onderhevig. Er zijn diverse benaderingen: soms wordt gepleit voor een inleiding waarin verklaard wordt wat men 

vroeger aanvaardbaar vond; anderen willen alle discriminerende namen en elementen aanpassen.  

 

Aansluitend op de discussie over racisme is er in de media op het 

moment ook veel aandacht voor racisme in kinderboeken. Daarbij 

wordt erop gewezen dat het belangrijk is dat kinderen zichzelf kunnen 

herkennen in teksten en afbeeldingen, en dat niet alleen witte kinderen 

beschreven en getoond worden. 

Op woensdag 18 juni werd er in het programma M aandacht aan 

besteed: nieuwslezeres Noraly Beyer las in haar jeugd op Curaçao 

oerhollandse boeken zoals de Kameleon en Dik Trom. Herkenning van 

personages in kinderboeken was voor niet-witte kinderen in die tijd niet 

mogelijk. Ze benadrukte het belang daarvan voor kinderen. Bij het 

voorlezen aan haar kleinkinderen probeert ze (prenten)boeken te 

vinden waarin ook gekleurde kinderen voorkomen. Een van haar 

lievelingsboeken is Arabella en de keukenprins van Milo Freeman.  
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In de jaren zeventig, toen door de komst van gastarbeiders de Nederlandse samenleving veranderde, waren er 

nauwelijks kinderboeken waarin kinderen met een andere herkomst een rol speelden. Het Schrijverskollektief 

kwam in 1978 met een reeks leesboeken met onder meer De avonturen van Achmed en de kinderen om de hoek. 

Het was een zeer welkome en kwalitatief mooie reeks, gemaakt door Willem Wilmink, Hans Dorrestijn, Karel 

Eykman, Fetze Pijlman, M.H. Moonen en Jan Riem.  

In  het Journaal van 18 juni werd gemeld dat Jesse Jackson een 

beroep op het "morele geweten" van Rutte doet en hem vraagt om 

de "kwetsende traditie" van zwarte piet te beëindigen.  

Ook werd de inhoud van de geschiedenisboeken aan de orde 

gesteld. Generaties lang hebben kinderen nauwelijks iets geleerd 

over het slavernijverleden.  In ‘The Black Archives’ zijn verhalen 

over deze verzwegen  geschiedenis opgenomen.  

Dat onderzoekers al jaren met dit onderwerp bezig zijn is bij het 

grote publiek niet zo bekend. De Vrienden van de SGKJ kennen de 

voorbeelden uit het verleden onder meer door de expositie Foute 

boeken. Deze tentoonstelling, die kortgeleden in het Huis van het 

Boek plaatsvond, liet daar vele voorbeelden van zien.  

 

 

 

Hieronder een selectie van websites en literatuur over racisme: 

 

- Het artikel van Elisabeth Koning:  Zwarte Piet, een blackfacepersonage in het Tijdschrift voor Geschiedenis.   

 

- Diverse artikelen in De Boekenwereld met het thema discriminatie. In jaargang 35 (2019) is daar ruim 

aandacht aan besteed: no.4 met thema ‘Onderdrukking en vrijheid’ bevat artikelen van Dirk J. Tang over 

de Golliwogg en van Frits Booy over twintigste-eeuwse sinterklaasboeken. In no. 2 staat een artikel over 

beeldvorming over joden in Nederlandstalige jeugdverhalen (1780-1980) door Ewoud Sanders. In no. 1 

staan twee rijk geïllustreerde artikelen over herkomst en verschijningsvormen van het lied en het 

prentenboek De tien kleine nikkertjes; Dirk J. Tang beschrijft de achtergrond van dit fenomeen: ‘Over 

blackfaces, aftelrijmpjes en kwetsende taal’ en Tine Hengst belicht de collectie van verzamelaar Eddy 

Raymann: ‘Tig 10 KN, Eddy Raymann en de tien kleine negertjes’.   

 

- De website buku-books van Carl Haarnack met daarop onder meer een pagina met stereotype 

kinderboeken. 

 

- Een artikel op de website van Journal of Victorian Culture Online: Racial Adventure Stories for Victorian 

and Edwardian Children. De auteur pleit voor onderzoek naar avonturenverhalen, omdat ook daarin 

racistische ideeën werden overgedragen. De Britse oorlogsverslaggever en auteur G. A. Henty was ook in 

Nederland populair: in het Centraal Bestand Kinderboeken staan 61 Nederlandse vertalingen van zijn 

werk. Hij wuift verzet van gekoloniseerde volken weg als ondankbaarheid jegens de voordelen die de 

witte overheersing zou bieden. Op de banden van deze jeugdboeken zijn ook de afbeeldingen 

veelzeggend.  

https://nos.nl/artikel/2337701-jesse-jackson-roept-rutte-op-om-zwarte-piet-af-te-schaffen.html
https://decorrespondent.nl/7385/wie-bepaalt-wat-er-in-de-geschiedenisboeken-komt/1953476810285-c6acfa52
https://static1.squarespace.com/static/5857a11cbebafb3c0ffd0a05/t/5db308de4deaf7300b2bc3d6/1572014307098/Leeslint+29-58.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5857a11cbebafb3c0ffd0a05/t/5db308de4deaf7300b2bc3d6/1572014307098/Leeslint+29-58.pdf
https://www.huisvanhetboek.nl/
https://www.huisvanhetboek.nl/
https://tijdschriftvoorgeschiedenis.files.wordpress.com/2018/11/artikel_koning_zwarte_piet_een_blackfacepersonage.pdf
https://bukubooks.wordpress.com/author/bukubooks/
https://bukubooks.wordpress.com/kinderboeken/
https://bukubooks.wordpress.com/kinderboeken/
http://jvc.oup.com/2020/05/15/racial-adventure-stories/
http://jvc.oup.com/2020/05/15/racial-adventure-stories/
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Vaderlandse helden 
Dan is er de kwestie van de standbeelden van vaderlandse helden. Er worden momenteel verhitte discussies 

gevoerd waarin aandacht wordt gevraagd voor het gewelddadige verleden van deze figuren. Jan Pieterszoon 

Coen, Witte de With en Johan Maurits van Nassau kregen in de negentiende eeuw pas standbeelden, toen 

nationale helden belangrijk werden geacht als middel om het nationale gevoel te versterken. Jeugdboeken over 

deze helden zijn in het verleden in alle soorten en maten verschenen. Kritische geluiden zal men er zelden in 

aantreffen. Integendeel, ze werden als voorbeelden voor de jeugd de hemel in geprezen.  

 

In het CBK zijn diverse boeken en artikelen opgenomen over racisme in kinderboeken. Enkele voorbeelden:  

Levi's eerste kerstfeest : jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015 door 

Ewoud Sanders, 2017.  

Zwart : Sambo, Tien kleine nikkertjes, PijpjeDrop, Pompernikkel en anderen : het 

beeld van de zwarte mens in de Nederlandse illustratiekunst 1880-1980 door 

Jeroen Kapelle (m.m.v. Dirk J. Tang); red.: Saskia de Bodt (2008). 

Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht door Lulu Helder en Scotty 

Gravenberch (1998). 

Schoolvoorbeelden van racisme : de reproduktie van racisme in schoolboeken 

voor maatschappijleer / Teun A. van Dijk ; met medew. van Roline Redmond (1987).  

Zwarte mensen in kinderboeken door Roline Redmond (1980).  

Tentoonstellingen 
De tentoonstelling Nazipropaganda voor de jeugd, 1933 – 1945 sluit aan bij het bovenstaande. In SGKJ-

Nieuwsbrief no. 30 hebben we het boek Hitlers jongste hoop van Gerard Groeneveld besproken. Hierin is te lezen 

hoe kinderen ‘met de paplepel’ het nazi-gedachtengoed binnenkregen. Dit is ook het thema van de 
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tentoonstelling, die vanaf 10 juli in het Nationaal Onderwijsmuseum in 

Dordrecht te zien is. In deze tentoonstelling wordt getoond hoe 

jongeren tussen 1933 en 1945 konden worden verleid, beïnvloed en 

gemanipuleerd met tekst en beeld in hun directe, vertrouwde 

omgeving. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de beïnvloeding 

van de Duitse jeugd in de periode 1933 - 1945 en laat met uniek 

historisch materiaal het mechanisme áchter de propaganda in het 

dagelijks leven zien.  

In de tentoonstelling worden meer dan 300 illustraties, schoolboeken, 

prentenboeken, wandkaarten, schoolplaten, dagboeken, 

sigarettenplaatjes-albums,  jeugdliteratuur en tientallen originele foto’s 

van scholieren en jongeren in jeugdorganisaties getoond. De bezoeker 

wordt bewust gemaakt van de verschillende propagandatechnieken en  

-middelen en zal daardoor welllicht kritischer naar beeld gaan kijken, 

óók in de huidige omgeving.  

 

Het bijbehorende educatieve programma ‘Beeld en Boodschap’ voor leerlingen en studenten van VO, MBO en 

HBO, legt de link tussen geschiedenis en actualiteit,  stimuleert leerlingen kritisch naar beeld te kijken en helpt 

hen bij de ontwikkeling van beeldgeletterdheid.  

 

De tentoonstelling is in unieke samenwerking tussen Gerard Groeneveld, de Universität Würzburg, het Nationaal 

Onderwijsmuseum en andere bruikleengevers tot stand gekomen.  

 

De tentoonstelling ’Nazipropaganda voor de jeugd, 1933-1945’ is van 10 juli 2020 t/m 14 juni 2021 te zien in het 

Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. 

Meer informatie op www.onderwijsmuseum.nl. (Met dank aan Linda Terpstra van het Onderwijsmuseum) 

Raadsels 
In het vorige nummer van deze Nieuwsbrief waren twee afbeeldingen opgenomen van zieke mensen. De 

afbeelding van de zieke Izaac die kramp in de ingewanden heeft komt uit het Alphabetisch letterkransje  van J.F.L. 

Muller (Joh. Guykens, 1835). In dit namen-abc komen geen andere zieken voor, wel is er veel contemporaine 

informatie uit te halen. Zo is bijvoorbeeld te zien wat een totebel is. 

De zieke man staat in De kindervriend : verhaaltjes en rijmpjes bij gekleurde prentjes (D. Noothoven van Goor, 3e 

dr. 1856). In deze bundel staan waarschuwingen voor kinderen, in de vorm van gedichten met handgekleurde 

gravures erbij. Een voorbeeld daarvan is Jansje die erge smarten moest lijden. 

 

http://www.onderwijsmuseum.nl/
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000155392&redir_esc=y&hl=nl
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000156314&redir_esc=y
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Op Het Geheugen van Nederland komt een soortgelijke waarschuwing voor op 

de prent Vooraf gedaan, daarna bedacht, Heeft menigëen in leed gebragt. 

((Hoffers 16, verschenen tussen 1820-1839). De smartelijke uitdrukking van de 

moeder is treffend weergegeven.    

 

En hebt u de 

afbeelding 

gevonden waar 

het bakerrijm Hey 

Diddle diddle 

zichtbaar is bij het 

artikel over het sprookje Beauty and the Beast? 

Op de wandbekleding die op deze illustratie is 

weergegeven staat het rijm afgebeeld. De 

afbeelding is te vinden in The book of fairy tales met 

illustraties van H.M. Brock (London, Warne, 1914).  

 

 

 

 

 

 

 
 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=KONB14%3ABorms0520
https://www.kb.nl/themas/kinderboeken-en-strips/sprookjes-in-de-kb/beauty-and-the-beast
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Diversen  
Soms is bij actueel nieuws een spoor terug te volgen via kinderboeken of centsprenten.  

Nieuwe haring 
Het eerste vaatje nieuwe haring is dit 

jaar niet zoals gebruikelijk geveild. De 

haring ging naar het zorgpersoneel 

van de ziekenhuizen in Rotterdam, 

Groningen, Breda en Enschede. Hoe 

het in vroeger eeuwen ging bij de 

haringvangst is te zien op de prent 

De nijvre haringvangst, die zoo veel 

bloei mag schenken, Geeft u, o jeugd, 

gewis een aantal goede wenken (Van 

Staden H, verschenen tussen 1822-

1850). Op deze prent krijgt de 

koninklijke familie de eerste haring. 

Tot 2001 was dat traditie, maar daar 

kwam een eind aan omdat Hollandse 

Nieuwe niet meer door Nederlandse 

schepen wordt aangevoerd.  

Unilever verlaat Nederland 

Na negentig jaar gezamenlijke geschiedenis gaat Unilever verder als Brits bedrijf. In het verleden was de firma 

uitermate trots op het Nederlandse bedrijf, zoals blijkt uit de blog over het boek Victory, rond 1930 verschenen 

bij Van den Bergh's Fabrieken in Rotterdam. Het hele proces van het margarine maken is verbeeld in met zeer 

gedetailleerde illustraties. Mogelijk was het bedoeld als relatiegeschenk.  

 

De karnzaal met zijn moderne karns. 

 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=KONB14%3ABorms0954
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=KONB14%3ABorms0954
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=KONB14%3ABorms0954
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2018/unilevers-victory


9 
 

Bijzondere uitgaven   
Goed nieuws voor verzamelaars van abc-boeken: van Charlotte Dematons verscheen een 

nieuw abc-boek: Alfabet. Recensenten Pjotr van Lenteren (de Volkskrant) en Toin Duijx 

(Friesch Dagblad) reageerden zeer enthousiast op het boek. Een mooi interview met 

Charlotte Dematons is te beluisteren op De Grote Vriendelijke Podcast. 

Een heel bijzonder soort abc-boeken zijn de ‘verborgen abc-boeken’.  Frits Booy schreef 

er een artikel over in Boekenpost (jrg. 6, 1998, afl. 33).  Een voorbeeld is Voor vriendlijke 

oogjes en hartjes : fraaie platen bij versjes door van F.H. van Leent (L.J. Veen, 1896). Het 

is een oorspronkelijk Engels abc-boek: enkele pagina's laten in het Engels de volgende 

onderwerpen zien: lion, moth, nest en ox. De auteur/bewerker heeft de oorspronkelijke 

volgorde veranderd, en ook het een en ander toegevoegd, zoals een portret van Wilhelmina. In dit boek is het 

dan ook heel lastig de oorspronkelijke benamingen bij de afbeeldingen te vinden. Als er geen abc op de voorkant 

had gestaan zou de Engelse herkomst mogelijk niet ontdekt zijn. Boeken met 26 of 24 plaatjes kunnen vertaalde 

abc-boeken zijn. Illustraties werden op grote schaal verhandeld en nieuwe teksten werden erbij gefantaseerd.  

     

Er zijn ook vertaalde abc-boeken die 

als zodanig herkenbaar zijn, maar bij 

de letters termen bevatten die niet 

direct een link hebben met de 

afbeelding. Soms wordt er dan een 

naam bij de betreffende letter 

ingevoegd. Zoals in Het fiets abc van 

uitgeverij Vlieger. De eerste Engelse 

pagina was: Assistant en Bicycle; 

Nederlands: Afstijgen en Belinda! 

 

Het Fabel-abc-boek, ook van uitgever 
Vlieger is er ook een mooi voorbeeld 
van. 

 
Verzoek: Hebt u dergelijke boeken in uw collectie? Deel dat dan aub met de SGKJ-Vrienden in deze Nieuwsbrief.  

http://www.degrotevriendelijkepodcast.nl/category/gvp/
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A151391653
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A151391653
https://books.google.nl/books?id=jPpfAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
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Vakliteratuur 
Zoals al eerder in deze Nieuwsbrief vermeld: beschrijvingen van digitaal toegankelijke scripties worden 

toegevoegd in het Centraal Bestand Kinderboeken. Een welkome en grote bron met informatie! Momenteel zijn 

er al 138 beschikbaar. Zoek op genre ‘scripties’. Zie hier enkele voorbeelden:  

 

De koloniale herinnering : het beeld van Nederlands-Indië als koloniale samenleving in Nederlandse 

kinderboeken, uitgebracht tussen 1920 en 2015 / door Lisa Aarsen. Universiteit van Amsterdam, 2019.  

Masterscriptie Universiteit van Amsterdam, FGw MA - Geschiedenis: Publieksgeschiedenis. Supervisors: Arjan 

Nobel, Laura van Hasselt. 

Abstract: onderzoek naar o.a. de raciale ideologie in koloniale en postkoloniale kinderboeken en verhoudingen 

tussen verschillende mensen in Indische kinderboeken, zowel vriendschappelijk als vijandig, zoals de plaats van de 

Indo-Europeaan in Nederlands-Indië en de relatie tussen Nederlanders en hun bedienden. De schrijfster hoopt 

met deze scriptie een bijdrage te leveren aan het onderzoek naar de koloniale samenleving in Nederlands-Indië 

en haar weerklank in de (kinder)literatuur. Indische kinderboeken zijn niet alleen leuk om te lezen, maar leren ons 

ook hoe er voor een lange periode werd omgegaan met de oud-kolonie en hoe deze op verschillende manieren 

werd gerepresenteerd. In het huidige postkoloniale klimaat vereist het schrijven van een verhaal dat zich afspeelt 

in de Indische koloniale samenleving goed doordachte verhaallijnen en oog voor ‘de andere kant’. In haar werk bij 

ontmoetingsonderwijs ‘Koloniale Sporen in mijn Buurt’ zag ze dat persoonlijke verhalen de koloniale geschiedenis 

verhelderen en bijdragen aan het bewustwordingsproces ten aanzien van het koloniale verleden. Naar aanleiding 

van dit onderzoek is ze in de veronderstelling dat ook Indische kinderboeken een positieve bijdrage kunnen 

leveren aan het geschiedenisonderwijs, juist omdat de boeken persoonlijke verhalen aan het licht brengen. 

 

The text that did grow up : how Peter Pan became a culture text / T. Bos. Radboud Universiteit, 2019.  

Bachelorscriptie Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren, Bachelor Engelse taal en cultuur, 

specialisatie: Engelse taal en cultuur. Begeleiders: C.J.J. Louttit, O. Dekker. 

Abstract: Peter Pan is a character known by virtually everyone who has ever come into contact with western 

popular culture. There are many texts, films, and theatre productions about him and his story. However, putting 

the general story presented in these cultural products next to the original texts by J. M. Barrie shows how much 

the cultural idea of Peter Pan has evolved into something different than the first text in which he appeared. This 

thesis aims to analyse why the idea of the story behind Peter Pan in the cultural imagination is so distinctly 

different from any of the texts that were written by its original author, J. M. Barrie. By applying the concept of 

Paul Davis’ culture-text onto the work and analysing the fluidity of the text as proposed by John Bryant, the thesis 

will show how different elements in the works characters, setting, and genre have created an environment in 

which approaching and adapting the central narrative of the work in new ways was a logical step and explains 

why there are so many versions that all differ in one way or another. 

 

De representatie van de Indische bevolking in Indisch-Nederlandse kinderliteratuur / Naomi E. Garritsen. 

Universiteit Utrecht, 2019. Master thesis Universiteit Utrecht, Faculty of Humanities Theses, Cultural History of 

Modern Europe. Begeleiders: dr. Jeroen Koch & Prof. dr. Jaap Verheul. 

Abstract: In dit onderzoek is gekeken naar de representatie van de Indische bevolking in Indisch-Nederlandse 

kinderliteratuur (1880-1942). Hierbij is gebruik gemaakt van de hermeneutische traditie en theorieën uit de 

postcolonial- en genderstudies. Deze kinderboeken laten zien hoe een groot deel van de westerse bevolking 

dacht over de koloniale verhoudingen in Nederlands-Indië. Dit onderzoek laat zien dat er een sterk westers 

superioriteitsbesef was. De Nederlander wordt op een zeer beschaafde en positieve manier afgebeeld tegenover 

de koloniale ‘other’. De manier waarop de ‘other’ wordt afgebeeld, is zeer ambivalent. In dit onderzoek komt 

naar voren dat de koloniale macht in Nederlands-Indië in geen van de kinderboeken ter discussie wordt gesteld.  

https://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/8299
https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/384941
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'Minstens één heidenkind naar de hemel brengen' : een wereld van kinderen voor kinderen in 

jeugdmissietijdschrift 'De Kleine Apostel' 1850-1966 / E.S.L. Jager. Radboud Universiteit, 2019.  

Bachelorscriptie Geschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren, Specialisatie: Bachelor 

Geschiedenis. Begeleiders: A.M. Derksen, M.E. Monteiro. 

Abstract: This thesis is about the catholic missionary periodical ‘De Kleine Apostel’, part of international catholic 

organisation ‘De Heilige Kindsheid, between 1850 and 1966, and how this periodical tried to involve Dutch 

children in the catholic mission. The aim of involving children was to gain moral and financial support for ‘heathen 

children’ overseas. While the periodical existed from 1850 on, ‘De Kleine Apostel’ only started aiming its contents 

to children instead of grown-ups from 1920 onwards, developing a ‘childfriendly’ approach. ‘De Kleine Apostel’ 

tried to connect with children in several ways, most importantly through the representation of ‘heathen children’ 

as inferior, but at the same time as the catholic equal of Dutch children, with Catholicism as ‘cultural circuit 

breaker’. This was also visible in the creation of two ‘imagined communities’ inside the world of the periodical; a 

community of catholic Dutch children and a community of Dutch and ‘heathen’ children alike. 

 

Er is nog veel meer interessants te vinden, zoals: 

- Kees Valkensteins Tom Tiddelium : een jongens-toekomstroman? / Yonne van Zuilen. 

- Van archetype tot 'gewoon' Alice : De evolutie van het meisjesbeeld in de Nederlandse 

vertaalgeschiedenis van Alice’s Adventures in Wonderland/ Janne Van Beek. 

- De man van vuur en staal : representatie van Michiel de Ruyter in kinderboeken tussen 1823 en 2017 / 

Iris Mooten. 

- Klompen, koeien en bloemen : de weergave van het platteland in Nederlandse kinderliteratuur, 1890-

1940 / Jil C.D.H. Janssen. 

- Tijdenlang verhaald : een onderzoek naar de weergave van vrouwen in sprookjes door de tijd heen / 

J.C.D.H. Janssen. 

- Een karavaan door de bladzijde : De illustraties van Anton Pieck bij Duizend-en-één-Nacht / Bram 

Donders. 

 

 

Vragen  
Jann Matlock van University College London is op zoek naar informatie over en een papieren exemplaar van een 

kaart met reisbewegingen uit ‘Alleen op de wereld’ (zie afb.), een vergrootbare afbeelding staat op deze site 

https://www.amis-hectormalot.fr/sans-famille/. De kaart is vermoedelijk in 1922 uitgegeven door Bolle te 

Rotterdam en is opgenomen in de catalogus ‘De Nederlandstalige uitgaven van Hector Malot’ van Leon Monné en 

Frits Roest. De kaart is niet bekend in PiCarta, WorldCat en Delpher. Wie weet meer over deze kaart? Is er ergens 

in Nederland een papieren exemplaar? Informatie graag naar Karin.Vingerhoets@KB.nl. 

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/8795/Jager%2c_E.S.L._%28Sophie%29_1.pdf?sequence=1
https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/8795/Jager%2c_E.S.L._%28Sophie%29_1.pdf?sequence=1
https://www.amis-hectormalot.fr/sans-famille/
mailto:Karin.Vingerhoets@KB.nl
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