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SGKJ-Nieuwsbrief 34 

6 oktober 2020 

Nieuws uit het SGKJ-bestuur 
 
Op 10 september heeft het bestuur de vrienden van de SGKJ per mail laten weten dat de najaarsstudiedag rond 
het thema '75 jaar bevrijding' die op 30 oktober zou plaatsvinden, is afgelast. Achtergrond hiervan is het feit dat 
het bestuur geen kans ziet om de studiedag op een verantwoorde manier te organiseren, dus met inachtneming 
van alle coronamaatregelen. Met name het handhaven van de 1½-meter afstand zou problematisch zijn, ook 
omdat de studiedagen zich kenmerken door een combinatie van lezingen en discussie én onderlinge ontmoeting 
en uitwisseling van ervaringen. Een belangrijke overweging was verder dat de studiedag in Amsterdam zou 
plaatsvinden, nabij het centrum. De verwachting was dat dit voor veel vrienden van de SGKJ bezwaarlijk zou zijn. 
Veel mensen reizen momenteel liever niet met het openbaar vervoer en zeker niet naar drukke plekken. Alles bij 
elkaar was dit voor het bestuur voldoende reden om de studiedag niet door te laten gaan. 
Vanzelfsprekend heeft het bestuur overwogen om de studiedag wederom uit te stellen. Besloten is echter 
daarvan af te zien, omdat het thema van de dag - '75 jaar bevrijding' - sterk gekoppeld is aan 2020.  
 
Het bestuur is inmiddels bezig met het organiseren van een studiedag in voorjaar van 2021. Deze zal op 
donderdag 27 mei plaatsvinden in de Chocoladefabriek te Gouda. Het thema is kinder- en jeugdpoëzie door de 
eeuwen heen. Hopelijk kan deze studiedag wel doorgaan! 

SGKJ-activiteiten 
 
Nu er geen bijeenkomsten zijn waar we elkaar kunnen ontmoeten hebben de redacteuren van deze Nieuwsbrief, 
de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe de onderlinge contacten van de SGKJ-Vrienden kunnen worden 
geïntensiveerd. Graag willen we u als lezer meer betrekken bij de Nieuwsbrief, en daarom hebben we enkele 
nieuwe rubrieken bedacht.  
‘Een boek herlezen’ is een rubriek waarvoor u een praatje en een plaatje kunt sturen van een boek uit uw jeugd 
dat u onlangs hebt herlezen. Wat waren uw ervaringen? Voldeed het nog aan wat u destijds van het boek vond? 
Hoe kijkt u er nu naar?  
In ‘Vrienden helpen Vrienden’ nemen we vragen op die u hebt over oude kinderboeken. Wellicht dat SGKJ-
vrienden u kunnen helpen bij de beantwoording ervan. 
Voor de rubriek ‘Recente aanwinsten’ hopen we verhalen binnen te krijgen over teleurstellende, dubbele (o jee 
die had ik al), het levenslang gezochte boek (kijk nu eens!) of de vondst van de eeuw, die uw collectie al dan niet 
is gaan verrijken.  
In deze Nieuwsbrief alvast wat voorbeelden van uw redacteuren. Maar we hopen uiteraard op uw 
reacties! Die zien we graag per mail tegemoet (jeannettekok@upcmail.nl).   

 
 
 

https://chocoladefabriekgouda.nl/
mailto:jeannettekok@upcmail.nl
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Nieuws 
Het is wel geen kinderboekennieuws, maar na Nieuwsbrief 32 waarin veel over racisme in kinderboeken staat, 
viel het bericht in de krant op over de Gouden Koets waarop een koloniaal tafereel prijkt dat niet meer bij de 
huidige tijd en monarchie past. Het is een mooie oplossing om de koets te zien als een museaal object, dat 
voorzien van de nodige uitleg, kan dienen als blik op het verleden, zoals ook sommige oude kinderboeken, die 
thans als ‘fout’ worden gezien, gebruikt kunnen worden om veranderingen in opvattingen te tonen.  
Die Gouden Koets werd in 1898 bij de kroning van Wilhelmina geschonken. Deze koets komt echter niet voor in 
het prachtige prentenboek Haantje de voorste bij de inhuldigingsfeesten. Wilhelmina wilde de koets namelijk niet 
bij de inhuldiging in gebruik nemen, en nam daarom de koets een dag later, op 7 september 1898, in ontvangst in 
het Paleis voor Volksvlijt. Op hun huwelijksdag, 7 februari 1901, reden koningin Wilhelmina en prins Hendrik voor 
het eerst in de Gouden Koets (Wikipedia). Andere bronnen melden dat Wilhelmina die koets helemaal niet wilde.  
De Gouden Koets is wel in een ander prentenboek te zien: Het gouden prentenboek : 1898 - 1948 van Piet Worm 
uit 1948, waar we Wilhelmina bij de viering van haar vijftigjarig regeringsjubileum in de Gouden Koets zien zitten, 
en in 1937 zien we Juliana in de koets zwaaien naar het publiek.  
 

…       
 
In de dichtbundel Appeltjes van Oranje van Han G. Hoekstra, eveneens uit 1948, is een versje opgenomen over de 
Gouden Koets, voorzien van een silhouet van Frans ter Gast.  
 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:036917834
https://www.vorsten.nl/vorstenhuizen/nederland/koningin-wilhelmina-wilde-gouden-koets-helemaal-niet-als-cadeau/
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:155211447
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Uit: Appeltjes van Oranje (1948). 
 
 

Nog een ‘koninklijk’ nieuwtje: Koning Willem Alexander 
opende de tentoonstelling ter gelegenheid van het 200-jarig 
bestaan van Museum Naturalis. Op een foto in de 
Volkskrant staat hij naast een opgezette Kaapse leeuw. Dat 
deed me denken aan een centsprent waarop ook zo’n 
leeuw te zien is.  Hier een van de vier weergegeven 
Verscheurende dieren (Nieuwe Nederlandsche 
Kinderprenten no. 118) verschenen bij I. de Haan tussen 
1875 en 1902.  

 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=KONB14:SMC-K0094
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Tentoonstellingen 
Tot en met 14 november is in Ridderkerk 

in de Oudheidkamer een expositie 
georganiseerd  over 
kinderboekenschrijver W.G. van de 
Hulst. In samenwerking met Jacques 
Dane van het Onderwijsmuseum is hier 
de collectie te zien van Annemarie 
Fokker uit Hendrik Ido Ambacht, 
aangevuld met materialen uit de 
collectie van het Nationaal 
Onderwijsmuseum.  
Rozemarijntje, In de Soete Suikerbol, 
Ouwe Bram, Jaap Holm en zijn vrinden, 
Het wegje in het koren: met deze 
verhalen groeide het protestantse deel 
van de bevolking op en bij velen komen 
herinneringen uit hun jeugd op als ze 
deze boeken zien waarvan er miljoenen 

over de toonbank gingen. Kinderen kregen ze met Kerstfeest als geschenk van de Zondagsschool mee naar huis, 
veelal in combinatie met een sinaasappel. De meesterlijke verteltrant, die vele harten wist te raken, is 
ongetwijfeld het geheim waardoor deze boeken na een eeuw nog steeds worden gelezen. Annemarie Fokker 
hoopt u iets van de sfeer, die de boeken eigen was te laten proeven. 
Er zullen ook tweedehands boeken van de schrijver te koop zijn. Zie hier foto’s van de opening op 18 september. 
 
In WG Kunst in Amsterdam is in het kader van de jaarlijkse Kinderboekenweek 
tot en met zondag 1 november 2020 een tentoonstelling te zien met werk van 
Thé Tjong Khing (1933, Purworejo, Indonesië). De kunstenaar is inmiddels 87 
jaar, maar werkt nog steeds door. Hij won drie Gouden Penselen. Zijn kijk- en 
zoekboek Waar is de taart? werd bekroond met de Woutertje Pieterse Prijs 
2005 en in 2010 won hij de Max Velthuijsprijs, de belangrijkste Nederlandse 
oeuvreprijs voor illustratoren.  
 
 
 

Streekgebonden jeugdliteratuur  
 
Naar aanleiding van de onlangs op de SGKJ-website verschenen blog van de Werkgroep Rotterdamse 
Kinderboeken hebben we eens gekeken naar andere uitgaven over kinderboeken waarin de eigen stad of streek 
een rol speelt. Dergelijke uitgaven bevatten vaak informatie over auteurs en illustratoren die in algemene 
publicaties over jeugdliteratuur ontbreken.  
Ook geven beschrijvingen en afbeeldingen in kinderboeken een beeld van de grote veranderingen die het 
landschap de laatste decennia heeft ondergaan. De nieuwe term ‘landschapspijn’ geeft aan hoezeer men lopend 
en fietsend door het landschap de eentonigheid van mais- en raaigrasvelden ervaart en de geluiden van de eerder 
zo aanwezige vogels mist.  
Het lijkt een mooi onderwerp voor verzamelaars. Mochten titels over een bepaalde regio tot uw collectie 
behoren, dan horen wij dat graag. Een onderzoekje levert alvast enkele uitgaven op:   
 

http://www.oudridderkerk.nl/home
http://www.onderwijsmuseum.nl/
https://www.onderwijsmuseum.nl/nieuws/opening-tentoonstelling-een-eeuw-leesplezier-met-w-g-van-de-hulst?fbclid=IwAR2qsH88NGPOlVS9rBpYwUl5KnNX8EaKBGor1P90InKCxDmaHD6v_objOmQ
https://www.wgkunst.nl/the-tjong-khing/
https://www.youtube.com/watch?v=fChwu0289yA&feature=emb_rel_end
https://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2020/vliegveld-waalhaven-jongensboeken
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Achterhoek en Liemers zijn vertegenwoordigd met twee titels: in 1986 verscheen 
Jeugdboeken uit/over Achterhoek en Liemers en hun auteurs, een catalogus bij een 
reizende tentoonstelling georganiseerd door het Staring Instituut. Het bevat bio- en 
bibliografische gegevens over twintig Achterhoekse jeugdboekenauteurs met 
toevoeging van fragmenten uit een aantal van hun werken. In 2008 zag 'Eén grote 
vreugderit' : op reis door Achterhoek en Liemers met jeugdboeken het licht, met een 
selectie van 22 titels uit de collecties van het Staring Instituut en de Stichting 't Oude 
Kinderboek, en levensbeschrijvingen van de auteurs. Een lijst met alle titels uit beide 
collecties van jeugdboeken die zich in deze streek afspelen is toegevoegd. Bevat een 
inleiding van Pien Pon en biografieën door Janneke van der Veer. 
 
In aanvulling hierop ontvingen we een bericht van Paula Bömer van de Stichting ’t 
Oude Kinderboek in Lochem met daarin een oproep aan onze Vrienden om mee te 

denken:  
‘De afgelopen maanden hebben we uit de collectie een Gelderland collectie samengesteld van boeken waarin 
Gelderland een kleine of grotere rol speelt. We hebben vele titels gevonden die nu keurig in de kasten staan. 
Hiervan hebben we een lijst samengesteld. Daarnaast hebben we een lijst samengesteld met titels waarvan we 
bijna zeker weten dat ze tot de Gelderland collectie horen, maar die bij StOK (nog) niet aanwezig zijn. 
Uiteraard willen we graag weten of er nog meer titels zijn die nog niet op één van beide lijsten staan. Beide lijsten 
zijn aan te vragen bij pbomer10@gmail.com. We zijn benieuwd naar uw reactie, met vriendelijke groet namens 
StOK, Paula Bömer.’  
 
Overijssel is vertegenwoordigd met een bijzonder mooi vormgegeven boek: 
ABC daar begint het mee : jeugdliteratuur van Overijssel verschenen in 2016, 
samengesteld door Gees Bartels-Martens. Het bevat aan Overijssel 
gerelateerde kinder- en jeugdliteratuur met aandacht voor schrijvers, 
illustratoren en uitgevers, en voor boeken met verhalen die in Overijssel 
spelen. Met 288 pagina’s en veel illustraties in kleur.    
 
Een blog over Amsterdamse prentenboeken werd in het vorige nummer 
gemeld. Mathieu Lommen geeft daarin een persoonlijke selectie. Er zijn 
ongetwijfeld veel meer prentenboeken en kinder- en jeugdboeken te vinden 
die zich in deze stad afspelen. Heeft iemand al een collectie op dit gebied?
  
In Rotterdam heeft de Werkgroep Rotterdamse Kinderboeken een inventarisatie gemaakt van honderd in 
Rotterdam spelende jeugdboeken. Binnenkort komt het digitale document daarover beschikbaar op de site van 
het Stadsarchief Rotterdam.  
Twee bijzondere illustraties uit prentenboeken tonen we hier. Het gaat niet om boeken die zich geheel in 
Rotterdam afspelen, ze bevatten alleen een afbeelding waarin Rotterdam herkenbaar is. De afbeelding van 
brandend Rotterdam staat in Het heldenlied van Jan en Piet : de ware avonturen van twee dappere Hollandse 
jongens in oorlogstijd, een boek van Piet Worm uit 1947. Het witte huis staat in Toen en nu : van 1801 tot 1901, 
de tekst is van F.H. van Leent en de illustraties van Jan Rinke uit 1901.  

mailto:pbomer10@gmail.com
https://allardpierson.nl/blog/amsterdam-in-prentenboeken/
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Bestaat er een publicatie waarin boeken staan die zich in Friesland afspelen? Dat vroegen we aan Jant van der 
Weg, die dat als de beste kan weten, en zij zegde toe onderzoek te gaan doen om een dergelijke publicatie te 
realiseren!  
 
In het Centraal Bestand Kinderboeken staat een titel die mogelijk verwijst naar een publicatie over kinderboeken 
die zich in Groningen afspelen. Helaas is dit jaarboek nog niet digitaal beschikbaar, maar misschien wil een SGKJ-
Vriend uit het Noorden dit is eens gaan bekijken? De titel is: Groningse kinderboeken 1790-1850 : provincialisme 
op een nationale markt? door  I.M. Harkema, en het staat in het Gronings historisch jaarboek van 1996, pag. 29-
44.    
 
 

Internet 
  
Informatie over plaatjesalbums is te vinden op website 
ANPA. Sinds 2015 voorziet de website in informatie 
over plaatjesalbums van 280 bedrijven en instellingen 
die tussen 1890 en 1958  eigen albums uitgaven.  Er 
worden geregeld updates toegevoegd. Er kan worden 
gezocht op naam van het bedrijf. De website bevat een 
schat aan informatie over dit genre met heel veel 
informatie en afbeeldingen. De website is gebaseerd op 
jarenlang onderzoek door webbeheerder Ed van Hees in 
zijn eigen collectie en via zoekwerk in de KB. 
Heel wat plaatjesalbums werden voor 2015 bij de 
Koninklijke Bibliotheek gedateerd via de enige 
algemene bron die destijds beschikbaar was: de 
Catalogus van plaatjes albums uitgegeven door 
Nederlandse bedrijven. P.A.A. Gooijaers uit Sint-
Michielsgestel was de samensteller, en zijn 11e versie (in ringband) verscheen in 2003. In het CBK staan 101 titels 

https://plaatjesalbums.info/
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van plaatjesalbums met in de beschrijving de vermelding dat de datering is ontleend aan Gooijaers. Niet alle 
jaartallen van Gooijaers stroken met gegevens uit het onderzoek door Ed van Hees voor  ANPA. Hij liet weten dat 
binnenkort een klein deel van zijn collectie naar de KB gaat, en dat zijn website wordt opgenomen in het 
webarchief van de KB. 
 
    

Op de website van de Koninklijke Bibliotheek staat een zeer actuele blog door Karin 
Vingerhoets: kinderboeken over corona. De kinderboekenmarkt is er op ingesprongen, want 
er blijkt al een flink aanbod te zijn.  
 
 

 

 

 
Op de website van Allard Pierson staat een blog over Peter van Straaten (1935-2016). Twintigduizend tekeningen 
zijn overgedragen aan Jos van Waterschoot, conservator van Boekhistorische Collecties en Stripcollecties bij het 
Allard Pierson. Peter van Straaten tekende omslagen en illustraties voor De muze op school (een 
Boekenweekuitgave uit 1961), voor de Davy Crockett reeks (1963-1964), Soms telt gevaar niet (1964), De 
wonderbenen van Umberto (1965) en meer. Hij tekende voor boeken van Marjan Berk, Karel Eykman, Peter van 
Gestel, Els Pelgrom, An Rutgers van der Loeff, Mies Bouhuys, Ton Oosterhuis en anderen.  
 

       
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kb.nl/blogs/kinderboeken-en-strips/kinderboeken-over-corona
https://allardpierson.nl/blog/de-nalatenschap-van-een-handige-knoeier/
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Bijzondere uitgaven 
 

Christine Sinnighe Damsté-Buma gaf op de voorjaarsstudiedag op  
12 april 2019 (zie voor een verslag SGKJ-Berichten no. 96) in de 
Hogeschool van Leeuwarden een lezing over een specifiek 
ganzenbordspel met Friese informatie, uitgevoerd door Piebe 
Krediet (1855-1936). Het ging over een heel bijzonder spelbord 
waarop schetsen van dorpen, steden en plekken zijn afgebeeld die 
hij belangrijk vond. Vervolgens heeft hij deze schetsen op steen 
overgebracht en zo kwam in 1880 het lithografisch spel ‘Reis door 
Friesland’ tot stand. Het heeft de spiraalvorm van het ganzenbord 
met een vakverdeling van 1 t/m 63. Christine heeft er nu een boekje 
over gemaakt dat binnenkort zal verschijnen. Heeft u belangstelling, 
laat het haar dan weten. Het formaat is 21 x 21 cm, bevat 40 
pagina’s en is geheel in kleur uitgevoerd. Kosten € 10,- (+ 
verzendkosten € 4,-) Te bestellen via christinedamste@home.nl.  
 

 
 

Indra – Een wajang leven / Lizzy 
van Leeuwen. Atlas Contact, 
2020. € 30,-.  In dit boek wordt 
het boeiende leven van Leo 
Broekveldt (1906-1992 ) 
beschreven, die in de jaren dertig 
zou uitgroeien tot een bekende 
podiumartiest die over de hele 
wereld optrad met 
schaduwtheater en dans. Hij was 
ook politiek actief en streed voor 

een onafhankelijk Indonesië. Tijdens de oorlog 
transformeerde hij tot Indra Kamadjojo. De biografie 
vertelt een onderbelicht gebleven deel van de laat-
koloniale geschiedenis. Indra Kamadjojo werkte mee aan een televisieserie over een kantjil en schreef er een nu 
zeer zeldzaam geworden boekje over.  In 1957 zond de NCRV de serie Kantjil het dwerghertje uit, waarbij Indra 
Kamadjojo met zijn handen allerlei dieren in een schaduwspel uitbeeldde. In 1958 verscheen het boek De 
avonturen van Kantjil, het stoute dwerghertje, geschreven door Indra Kamadjojo met tekeningen van Wim Burger. 
Kluitman bracht het uit als prentenboek met zwart-witte illustraties, waarbij een kartonnen bladzijde in de vorm 
van een televisiescherm over de illustraties kan worden gelegd.  
Dorothee Buur schrijft in haar bibliografie Indische jeugdliteratuur (1992): ‘Dwerghertverhaaltjes uit Java die 
worden verteld aan de Nederlandse jeugd. De auteur was jarenlang verbonden aan het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen, waar hij in het Tropenmuseum als danser en verteller deze kantjilverhalen voor het voetlicht bracht. 
Ook op de televisie bracht hij deze verhalen.’ 
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Auteur Bette Westera en illustrator Sylvia 
Weve hebben een Gouden Griffel en een 
Zilveren Penseel gewonnen met hun 
nieuwe prachtboek Uit elkaar (2019). Deze 
keer is het thema echtscheiding. Eerder 
kwamen ze al met een boek over de dood: 
Doodgewoon. Beide boeken blinken uit 
door hun bijzondere vormgeving en door 
de troost die ze bieden aan kinderen die 
met dergelijke problemen te maken 
krijgen. De boeken zijn ook (of vooral?) bij 

volwassenen zeer geliefd.  Over Doodgewoon (2014) is inmiddels een 
scriptie geschreven door J. Campman (Universiteit Nijmegen).  
          

 

Een boek herlezen  

In de Jaren vijftig van de vorige eeuw hadden we thuis twee 
boeken over Flip en Flap. Door het sparen van punten op 
koffie- en theeverpakkingen  van de firma Douwe Egberts kon 
men in het bezit komen van deze boeken en van de plaatjes die 
erin geplakt dienden te worden. Dat was destijds een goede 
manier om trouwe klanten te kweken.  
Al eerder, in 1924, waren zes deeltjes over de twee honden Flip 
en Flap op deze manier verkrijgbaar gesteld. Een nieuwe versie 
werd in 1951 en 1952 gemaakt met tekst van Han G. Hoekstra 
en illustraties van Joop Geesink. 
Ik weet nog dat we er gek op waren. Het was in die tijd 
doodgewoon om Afrikanen op die manier af te beelden, daar 
was geen enkele discussie over. Deze beelden kregen we ‘met 
de paplepel’ ingeprent. Nu zie ik hoe het uiterlijk van de 
Afrikanen gekleurd is door ‘blackface’, met dikke lippen, ringen 
in de oren en rieten rokjes aan.  En in dit geval speelt ook het 
idee van kannibalisme mee, al gaat het hier om de hond(en) in 
de pot.  
De tijden veranderen en we veranderen mee, op basis van 
voortschrijdend inzicht over hoe anderen deze uitingen 
ervaren. Wat niet wegneemt dat deze boeken belangrijk zijn als 
studiemateriaal over achterhaalde culturele normen en 
waarden.  (JK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://theses.ubn.ru.nl/bitstream/handle/123456789/1713/Campman%2c_J._1.pdf?sequence=1
https://www.heritagecenter.info/
https://en.wikipedia.org/wiki/Blackface
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Vrienden helpen Vrienden  

Inmiddels is de volgende vraag opgelost.   
‘Toen ik klein was (ruim zestig jaar geleden) lazen mijn ouders mij voor uit een 
kinderboek dat zich afspeelde in een villa die bevolkt werd door een groep 
honden. Die honden hadden allemaal namen die met hun beroep te maken 
hadden. Ik heb er maar een paar onthouden. Zo heette de één Ton Deuze, de 
kapper en de ander Slim Sladerop, de smid. De eigenaar van de villa was 
meneer Geldzat, een hond die een beetje aan Oom Dagobert uit de Donald 
Duck doet denken. Het spookte in dat huis en er gebeurden allerlei 
onverklaarbare dingen. Uiteindelijk bleek dat meneer Geldzat beneden in de 
kelder in een geheime ruimte achter een schakelbord zat en al die rare zaken 
die in dat huis gebeurden regelde met allerlei knoppen en hendels op dat 
schakelbord. Helaas weet ik de titel van het boek niet meer. Ik heb al 
meermalen tevergeefs op internet en bij boekhandels gezocht. 
Komt dit boek u wellicht bekend voor of heeft u ergens een ingang voor 
verdere navraag?’ 
Deze titel werd gevonden, omdat uw redacteur een andere uitgave uit de 
reeks had gezien. Dit betrof een schenking van Hilda van den Helm aan de KB. 

Bij deze vraag ging het om Mop en het spookhuis, mogelijk geschreven door Wim van Wieringen, en uitgegeven 
door Mulder & Zoon in 1949. Een antropomorfistische stripachtige uitgave waarvan enkele delen in de collectie 
van de KB aanwezig zijn: Mop en de toverworst, Mop en de razende auto, Mop en het spookhuis, Mop en de 
vreemde gasten. 
 
Voor enkele andere vragen roepen we graag de hulp in van onze Vrienden. 
Madeleine Klis zoekt een oud kinderboek waarin een tuin met pratende groenten en bloemen voorkomt. De tuin 
wordt door kinderen ontdekt. Madeleine las het circa zestig jaar geleden. Het was al een oud boek uit de kast bij 
haar grootouders, met zwart-wit illustraties, en het is NIET De geheime tuin van Francis Hodgson Burnett. Ze 
schrijft: ‘Het was een hardgebonden boek zonder stofomslag, mogelijk met een zwart-wit tekening op de 
voorkant. Er kwamen twee of drie kinderen in voor die met elkaar op onderzoek gingen. Net als in het boek De 
geheime tuin kwamen zij stiekem de tuin in, maar in mijn boek waren er staken met sperziebonen, kolen, en 
snijbonen die in de grote tuin stonden en die konden praten. Het kan best zijn dat het boek dat ik zoek een 
variant was op het boek van Burnett omdat er overeenkomsten zijn, maar mijn boek was veel sprookjesachtiger. 
Ik schat nu in dat het circa 60 pagina’s had. Het was een leesboek met enkele zwart-wit illustraties (wrsch 
tekeningen of etsen).’ Wie weet welk boek hier wordt bedoeld? (Het boek Droomtuin is het niet, red.) 
 
Madeleine zoekt ook een boek met een vrouwelijke versie van  Piet de Smeerpoets - met op het omslag en 
binnenin een prachtige tekening van een meisje met een spinnenweb aan haar neus tot aan de muur. Zij waste 
zich nooit en droeg kleren met vlekken. Dat boek was ook al oud. Het was bedoeld om je aan het schrikken te 
maken zodat je wist dat je je altijd schoon moest houden. Het boek met de tekening van het vieze meisje had een 
gekleurd omslag en de tekeningen in het boek waren ook in kleur, nogal los getekend, dus niet ingekaderd.  
Mocht u een suggestie hebben, stuur die dan aub naar de redactie.  
 
 

Recente aanwinsten  

In een kringloopwinkel in Zutphen bekeek ik (JK) de planken met oude kinderboeken. Er stond een coronarij 
buiten te wachten, waardoor ik niet even kon kijken of ik van enkele boeken meer gegevens kon vinden. Dus voor 
een zacht prijsje (voor het goede doel) naar buiten met vier aanwinsten. U ziet ze hier. Ik heb zelf geen 
verzameling kinderboeken, zoek er daarom een plek voor. Als er iets van uw gading bij is, laat het weten. 

https://www.lambiek.net/aanvang/wieringen.htm
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Kolomstrips zijn altijd interessant, want mogelijk nog niet in een openbare collectie aanwezig. De treinrovers in 
de reeks Avonturen van Bim blijken echter al in de KB-collectie aanwezig. Auteur Piet van Elk  volgde de  
Kunstnijverheidschool in Amsterdam van 1937 tot 1941 en begon met deze strips in de oorlog. Zijn 
hoofdpersonage Bim Flink was een gevlekte kat, en ook de andere figuren zijn al dan niet aangeklede dieren. 
Lambiek.net vermeldt dat Piet van Elk later de kat in een mannetje veranderde omdat het anders teveel op Tom 
Poes zou lijken. En er zijn inderdaad nogal wat overeenkomsten. De teksten van de eerste verhalen werden door 
John van Elk geschreven. Hij kwam om in concentratiekamp Neuengamme. Daarna schreef Eddie Bayer de 
teksten.  Volgens Matla’s Strip Katalogus (8e editie) verscheen De treinrovers in 1943. Het is een gekartonneerd 
exemplaar, in eigen beheer uitgegeven en bevat geen K-nummer. Verder ruikt het boekje behoorlijk muf.  
 
Dat laatste geldt ook voor het Bruintje Beer Plakboek. Het bestaat uit een gave omslag met daarin bladen waarop 
iemand de heel zorgvuldig uitgeknipte krantenstrips van Bruintje Beer en de Tuinkabouters en van Bruintje Beer 
en de oude Baron heeft geplakt. Met het juiste plakmiddel, want ze zitten er nog steeds heel mooi op.  Mary 
Tourtel bedacht de verhalen en beide titels verschenen in vertaling in 1960 in het Algemeen Handelsblad. BB en 
de tuinkabouters is bij de KB aanwezig, BB en de oude Baron niet. Dus dit plakboek gaat als geschenk naar de KB. 
 
De Beren familie is een ontzettend lelijk prentenboek, maar ik nam het mee omdat het uitgegeven is door  Luctor 
in Rotterdam in de periode 1941-1955. Deze firma had ook prentenboeken van Marietje Witteveen in haar fonds. 
Het contrast tussen dit boek en het fijnzinnige werk van Marietje Witteveen is wel héél erg groot. Ik hoopte iets 
te kunnen achterhalen over de herkomst van deze uitgave waarin speelgoedberen gaan picknicken en spelen bij 
een meer. Er is een trouwerij en er zijn pagina’s met de maanden, met kleuren en tellen. Het zal oorspronkelijk 
Nederlands zijn, want in de illustraties staan Nederlandse teksten. Nergens is een signatuur van de maker te 
vinden. De KB heeft een goed exemplaar. Is er interesse in Rotterdam? 
 

Sprookjes van planten en dieren trok mijn aandacht omdat er een kaft omheen 
zit zonder opdruk. De auteur is Henk van Laar 
(1898-1955) en het is uitgegeven door ‘Het 
verguld blazoen’ in 1945. Een jaar van 
uitgave in een kinderboek is zeldzaam! De 
auteur was een ‘Amsterdamse sociaal-
democraat en jeugdopvoeder met een 
voorliefde voor de natuur’, zo wordt hij 
omschreven in het archief bij het IISG. Hij 
was onderwijzer, lid van de AJC, schreef voor 
diverse tijdschriften, zat in het verzet en 
schreef voor illegale bladen. Hij dirigeerde 
een kinderkoor, stelde liederenbundels 
samen en schreef een aantal boeken voor 
kinderen.  
De verhaaltjes in Sprookjes van planten en dieren bevatten 
wetenswaardigheden over planten, en etiologische ofwel scheppingsverhalen 

over een pannenkoek die aan de rol gaat waardoor een zwijn leert wroeten, hoe het komt dat de randen van 

https://www.lambiek.net/aanvang/elk.htm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_van_Laar
https://search.iisg.amsterdam/Record/ARCH04362/Export?style=PDF
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eikenbladeren zo bochtig zijn, een paardenbloem een pluisbol wordt, bij het elzen kappen duivelsbloed te 
voorschijn komt en waarom duiven roe-koe roepen. Verder leren we dat vlierbessenjam een middel is tegen 
doodgaan. De illustraties zijn bijzonder: lijntekeningen met de kleuren roserood en groen er los in geplaatst en 
geïllustreerde initialen. In de beschrijving in het CBK staat dat het boekje ‘14 plaatjes van Salim’ bevat. Dat is niet 
in mijn exemplaar te vinden, maar daar hoorde nog een kaft omheen zoals blijkt uit een afbeelding ontleend aan  
internet.   
Salim zou het pseudoniem zijn van Michael Gurney (1908-2008) een Indonesische kunstenaar. Over de uitgever is 
alleen bekend dat ’t Verguld Blazoen of  Het Verguld blazoen in 1940 en ‘41  en in 1945 en ’46 enkele publicaties 
heeft uitgegeven. Het boek is aanwezig bij de KB, OBA en Bibliotheek Rotterdam. Iemand belangstelling voor dit 
omslagloze exemplaar? 
 
Zoals hierboven is vermeld zien we graag een stukje over uw recente aanwinsten tegemoet. S.v.p. mailen naar 
jeannettekok@upcmail.nl 

Vakliteratuur 
 
In Boekenpost (no. 169, sept/okt 2020) staat een artikel van Frits Booy over Nederlandse kinderrijmpjes en 
kinderliedjes als protestmiddel in de Tweede Wereldoorlog. 
 
In De Boekenwereld (jrg. 36, no. 2, 2020) is een artikel opgenomen van Jan Job Schouten over tekenaar Karel 
Thole (illustrator van onder meer Bomans Erik of het Klein insectenboek), die een bruin verleden blijkt te hebben, 
net als auteur Albert Kuyle. Verder een artikel van Ewoud Sanders over ‘Leips natuurbeschouwing’, een komisch 
bedoelde voordracht geschreven door J.J.A. Goeverneur. En Johan Vanhecke schrijft over brieven van en aan 
Prudens van Duyse.   
 
Lessen, periodiek van het Nationaal Onderwijsmuseum (jrg. 15, no. 1, zomer 2020), is gewijd aan de 
tentoonstelling over nazipropaganda voor de jeugd.  
 
Lachen om Levie. Komisch bedoeld antisemitisme (1830-1930) / Ewoud 
Sanders. 120 p. - ISBN 9789462496262 geb. ; € 15,00.  
In 1850 bedacht de Amsterdamse onderwijzer Jan Schenkman (1806-
1863) een personage dat een zware stempel zou drukken op de 
Nederlandse cultuur: Zwarte Piet. Vijf jaar later creëerde hij een ander 
succesvol personage: de even laffe als lepe joodse soldaat Levie Mozes 
Zadok. Beide figuren wekten de spotlust op. Levie was zelfs een rage. In 
1855 verkochten elkaar genadeloos beconcurrerende uitgevers binnen 
enkele maanden ruim 56.000 Levie Zadokdrukwerkjes. Hoe is dat 
daverende verkoopsucces te verklaren? Welk beeld werd er in die teksten 
van joden geschetst? En hoe werd er in de loop van de tijd op 
gereageerd? 
Naar aanleiding van deze publicatie wijdt het Joods Historisch Museum 
vanaf eind oktober een mini-expositie aan de Zadok-uitgave. 
Marita Mathijsen schrijft: ‘Een geweldige bijdrage aan hoe er in de 
negentiende-eeuwse maatschappij werkelijk gekeken werd naar joodse 
medeburgers en hoe die tot karikaturen gemaakt werden. Vrijheid, 
gelijkheid en broederschap golden niet voor de Levi’s en Sara’s.’ (bron: 
website Neerlandistiek) 
 
 
 
 

mailto:jeannettekok@upcmail.nl
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Haunted childhoods in George MacDonald / by John Patrick Pazdziora. - Leiden: Brill 
Rodopi, [2020] - X, 221 pagina's ; 25 cm. -  (Scottish cultural review of language and 
literature, ISSN 1571-0734 ; volume 29). -ISBN 978-90-04-42059-5 (geb.) ; € 99,-.  
George MacDonald is generally remembered as a benevolent preacher who wrote fairy-
tale books for children. Closer reading, however, reveals one of the most startlingly 
inventive, slyly subversive Scottish writers of the nineteenth century. His writings for 
children emerged from his own long struggle with faith and doubt in the face of multiple 
bereavements, chronic illness, and the persistent threat of early death. Haunted 
Childhoods in George MacDonald reconsiders death and divine love in MacDonald's 
writings for children. It examines his private letters and public sermons, obscure early 
writings, and most beloved stories. Setting his work alongside texts by James Hogg and 
Andrew Lang, it argues that MacDonald appropriated traditional Scottish folk narratives 
to help child readers apprehend his mystically-inclined understanding of mortality. (bron: bol.com)  
 

Re-Enchanted : The Rise of Children's Fantasy Literature in the Twentieth Century / 
Maria Sachiko Cecire. 2019. 328 p. ISBN 9781517906580 Paperback € 28,46.  
Focusing on works by authors such as J. R. R. Tolkien, C. S. Lewis, Susan Cooper, Philip 
Pullman, J. K. Rowling, and Nnedi Okorafor, Re-Enchanted uncovers a new genealogy 
for medievalist fantasy—one that reveals the genre to be as important to the history of 
English studies and literary modernism as it is to shaping beliefs across geographies 
and generations. Maria Sachiko Cecire follows children’s fantasy as it transforms over 
the twentieth and twenty-first centuries—including the rise of diverse 
counternarratives and fantasy’s move into “high-brow” literary fiction. Grounded in a 
combination of archival scholarship and literary and cultural analysis, Re-Enchanted 
argues that medievalist fantasy has become a psychologized landscape for 
contemporary explorations of what it means to grow up, live well, and belong. The 
influential “Oxford School” of children’s fantasy connects to key issues throughout this 

book, from the legacies of empire and racial exclusion in children’s literature to what Christmas magic tells us 
about the roles of childhood and enchantment in Anglo-American culture. (bron: Amazon.nl) 
 

Children's Literature and Imaginative Geography / Edited by Aïda Hudson. Wilfrid 
Laurier University Press, 2019. – 368 p. – ISBN 9781771123259, $ 68,-.  
Where do children travel when they read a story? In this collection, scholars and 
authors explore the imaginative geography of a wide range of places, from those of 
Indigenous myth to the fantasy worlds of Middle-earth, Earthsea, or Pacificus, from the 
semi-fantastic Wild Wood to real-world places like Canada’s North, Chicago’s World 
Fair, or the modern urban garden. 
Imaginative geography means imaged earth writing: it creates what readers see when 
they enter the world of fiction. Exploring diverse genres for children, including picture 
books, fantasy, steampunk, and realistic novels as well as plays from Canada, the 
United States, the United Kingdom, and Ireland from the early nineteenth century to the 
present, Children’s Literature and Imaginative Geography provides new geographical 
perspectives on children’s literature. (bron: uitgever) 

 
 

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 
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