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Nieuws uit het SGKJ-bestuur  
 

Allereerst wenst het SGKJ-bestuur alle lezers van de Nieuwsbrief een goed en gezond 2021! 

Helaas hebben we nog steeds te maken met corona en alle maatregelen om het virus te bestrijden. 

Desondanks is het bestuur bezig met de voorbereiding van studiedagen en excursies. Eerder werd al 

de studiedag rond het thema kinder- en jeugdpoëzie op 27 mei in de Chocoladefabriek te Gouda 

aangekondigd. Inmiddels is ook de najaarsstudiedag gepland, namelijk op 5 november. Deze dag 

staat in het teken van schoolleesboekjes. We zijn dan te gast bij de Rijkuniversiteit Groningen. Verder 

hopen we in maart of april nog een voorjaarsexcursie te organiseren, maar of dat plan gerealiseerd 

kan worden, is op dit moment hoogst onzeker. Alles hangt af van de situatie rond corona.  

 
 

In memoriam Lieneke Aangenendt 

 
Op 19 januari is onze SGKJ-vriendin Lieneke Aangenendt 

overleden. Op de rouwkaart wordt zij als volgt 

omschreven: 

 

‘Betrokken, belezen, bereisd 

Markant, eigenzinnig, bevlogen 

Recht door zee met een groot hart en een scherpe blik 

Een onmetelijke passie voor natuur en kinderliteratuur’. 

 

Lieneke kwam trouw naar studiedagen (en dan vaak 

met haar vriendin Saskia Tellegen-Van Delft) en 

excursies, tot haar gezondheid het niet meer toeliet. 

Maar ze bleef tot hoge leeftijd onze activiteiten via de 

Nieuwsbrief en Berichten volgen.  

Ik leerde Lieneke kennen binnen het IBBY-bestuur en 

later het bestuur van het ‘Landelijk Platform Kinder- en jeugdliteratuur’.  En binnen beide besturen 

heeft zij in verschillende hoedanigheden haar bijdrage geleverd. Ze kon goed analyseren, was soms 



‘eigenzinnig’, wist te bemiddelen bij bestuursproblemen, maar had altijd een duidelijk doel voor 

ogen. Ook nam zij plaats in verschillende jury’s en was zij altijd trots op de winnaars. En wat hebben 

we samen veel afgereisd binnen kinderboekenland. 

 

 
 

Lieneke was in haar werkzame leven docente aan wat toen nog de bibliotheekacademie heette (in 

Tilburg) en heeft generaties studenten op een heel enthousiaste wijze laten kennismaken met (de 

geschiedenis van) de kinder- en jeugdliteratuur. Ook schreef zij jarenlang besprekingen voor IDIL en 

nam zij deel aan discussies binnen Boek en Jeugd. 

En Lieneke was een vogelaar. Ze wist mij altijd te wijzen op veel vogels (die mij eerlijk gezegd meestal 

niet waren opgevallen) en wist daarover dan allerlei informatie te geven. Ze deed ook altijd aan de 

vogeltellingen mee. Op de rouwkaart staan dan ook terecht vier mooie vogels. Na haar pensionering 

heeft zij nog jarenlang haar stem laten horen in de politiek van Oude Molen, Fijnaart.  

Terecht werd Lieneke in het jaar dat zij vijfenzeventig werd, geëerd met het lidmaatschap in de Orde 

van Oranje Nassau. 

Lieneke heeft veel betekend voor de kinder- en jeugdliteratuur. We bewaren mooie herinneringen 

aan haar.  

 

Toin Duijx  

  



SGKJ-activiteiten 

 
De SGKJ-Vrienden hebben inmiddels het 

Nieuwjaarsgeschenk ontvangen, Wie de 

koek krijgt, wie de gard! Het is nummer 

20 in de reeks De Waare Rijkdom. Een 

verrassing, ook voor de helft van de 

redactie van deze digitale SGKJ-

Nieuwsbrief. Frits Booy heeft met deze 

uitgave weer nieuwe informatie 

toegevoegd aan wat we al weten over 

het sinterklaasfeest. Nieuw is de 

invalshoek: beloning en straf. Er zijn 

oude teksten gevonden van vóór 

Schenkman, en latere minder bekende uitgaven worden genoemd.  

 

Een titel die Frits Booy noemt in Wie de koek krijgt, wie de gard! is Met St. Nicolaas op reis door 

A.H.G. Blankenstein en R. Snapper. Dat blijkt een verrassend leuk en vrij onbekend prentenboek te 

zijn, dat gelukkig digitaal geheel kan worden bekeken. Uit de tekst kan opgemaakt worden dat het 

boek in 1945 is verschenen. A.H.G. Blankenstein was bekend als grafisch vormgever en auteur van 

typografische handboeken. Hij was geen habitué op de kinderboekenmarkt, hij schreef maar één 

boek voor kinderen. Illustrator R. Snapper (1907-1988) 

was wel een bekende. Hij illustreerde voornamelijk 

boeken voor  uitgeverij Callenbach. Blankenstein en 

Snapper kenden elkaar van VANK, de Vakgroep voor 

Drukkunst, Bindkunst en Leerbewerking. Dit 

sinterklaasboek is een gelegenheidsuitgave van 

Drukkerij Verwey in Mijdrecht waarin de komst van 

sinterklaas na de bevrijding wordt beschreven en 

getekend. Een charmante uitgave met snelle schetsen 

voorzien van accenten in kleurpotlood en tekst in 

handgeschreven letters. Op de achterkant  een 

feestelijk colofon. In dit prentenboek komen Sint en 

Piet vanuit Spanje per stoomschip naar IJmuiden, op de 

loopplank staat al een jeep klaar. Van daaruit gaat het naar Amsterdam, naar Amstelveen, en met de 

trein, die weer rijdt, gaat het naar Mijdrecht, waar ze de drukkerij bezoeken ‘voor ’t kopen van deez’ 

prentenboeken’.   

 

 

  

https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB18A:022672000:00001&maxperpage=10


Nieuws 
 

Vaccinatie – niets nieuws onder de zon 
Over ziekte in kinderboeken schreven we in Nieuwsbrief 31, in mei 2020, tijdens de eerste 
coronagolf. Op  dit moment is de discussie over inenten tegen het coronavirus in volle gang. Hoe de 
voorlichting daarover in vroeger tijden werd gebracht is te lezen in een boekje uit 1806:  

 
De ondervinding is de beste leermeesteres : eene 
huisselijke zamenspraak, waarin de inenting der 
koepokken beknopt en bevattelijk wordt behandeld  
uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen in 1806. 
De tekst is niet speciaal tot kinderen gericht, maar ook 
voor hen begrijpelijk en goed te volgen. In een 
samenspraak overleggen Willem en Lijsje over de 
inenting tegen koepokken. Ze horen van Frederik over 
het belang er van, en dat van de volwassenen en 
kinderen ‘er geen een stierf of geschonden werd’.  God 
zou het ook goedvinden meent Frederik, en dat geeft 
de doorslag, de kinderen worden ingeënt! 
 
Een ander boek is wel direct tot kinderen gericht: Betty  
en Toms, of Dokter Jenner en zijne ontdekking : leerrijk 
verhaal voor kinderen en kindervrienden  door Gustav 
Nieritz (Binger 1848). De titel op de band is: Betty en 
Toms, of De ontdekking der koepok-inenting.  
Een zeer dramatisch verhaal, waarin dokter Jenner het 
meisje Betty meeneemt naar het koninklijk paleis in 
Londen, om daar de prinsen en prinsessen met de 
koepokken in te enten. Betty is ‘de aanleidende 
oorzaak dier belangrijke ontdekking’, die door dokter 
Jenner in de praktijk is gebracht.  

 
Zie hier een stukje uit de inleiding: 
 

 
 

https://books.google.nl/books?vid=KBNL:UBA000097338&redir_esc=y
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:UBA000097338&redir_esc=y
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:UBA000097338&redir_esc=y
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000013287&redir_esc=y
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000013287&redir_esc=y
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000013287&redir_esc=y


    
 
 
Ook in Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen : een geschenkje voor 

kinderen uit den beschaafden stand  van Petronella Moens (1825) wordt 

aangegeven hoe belangrijk het inenten is. Verschillende kinderen zijn al 

overleden aan de pokken of misvormd geraakt, maar sommige ouders 

worstelen nog met vooroordelen over de inenting. Maar uiteindelijk mag 

dokter Eelhart de inenting toedienen. De gevaccineerde kinderen spreken 

met veel lof over dokter Jenner.  

 

 

Onderzoek 
 

In het jongste nummer van Lessen (Nationaal Onderwijsmuseum, winter 2020) pleit Jacques Dane 

voor meer onderzoek naar (voor-)oordelen in onderwijsmethoden uit het verleden. Hij schrijft: 

‘Schoolboeken en handleidingen bij schoolplaten geven antwoorden op vragen over het ontstaan van 

hedendaagse, ongefundeerde meningen over racisme, economische uitbuiting en onderdrukking van 

vrouwen en minderheden.’ 

 

Streekgebonden jeugdliteratuur 
 

Suus Boef reageerde op de vorige Nieuwsbrief.  Ze schrijft dat ze eigenlijk weinig van kinderboeken 

wist, maar door onderzoek naar haar familie kwam ze bij haar grootmoeder, auteur Nannie van Wehl 

(Susanna Lugten-Reijs) terecht. Wat blijkt, Jo Riemens-Reurslag, de schrijfster van de twee 

Achterhoekse prentenboeken uit het vorige nummer, is familie van Suus Boef en van haar 

grootmoeder Susanna. Jo Riemens Reurslag was 6 jaar jonger dan Susanna en stierf 6 jaar later. Over 

Jo staat een autobiografie in Het Kind van 1948/49, getiteld ‘De cirkel sluit zich’. Daarin beschrijft zij 

https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000023582&redir_esc=y
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000023582&redir_esc=y


dat haar vader stationschef in de Achterhoek was, en Susanna’s vader gymnastiekleraar in Den Haag. 

Jo en Susanna logeerden geregeld bij elkaar. Susanna ontleende haar schrijfstersnaam Van Wehl aan 

het plaatsje in haar lievelings-vakantiestreek de Achterhoek, en schreef haar laatste artikelen in 1938 

in  Wiegekind en Kleuter, het bijblad van Het Kind, waarvan Jo hoofdredactrice was.  

 

Ook Sytze van der Veen reageerde op de streekgebonden jeugdliteratuur: 

‘Nog een schrijver van regionale jeugdboeken is Sibe van Aangium, met titels als De smokkelaars van 

de Schans en Hotse Hiddes. Ben er mee groot geworden want de boeken speelden bij ons in de buurt. 

Van Aangium was het pseudoniem van de gereformeerde dominee Hendrik Steen (1895-1953), die 

geboren was in het Noord-Friese Anjum. Hij valt trouwens ook in de categorie geleerde heren die 

onder pseudoniem kinderboeken publiceerden.’  

 

Internet  
 

Een blog op de KB-website door Nelleke 
Bogaard:  Geliefde ouders! De liefde 
tussen ouder en kind in 
nieuwjaarsbrieven uit de 18e en 19e 
eeuw, over centsprenten en 
kinderboeken met nieuwjaarswensen en 
over wensbrieven, met veel voorbeelden 
uit de schenking van Aernout en Leny 
Borms-Koop. Meer informatie over 
wensbrieven is te vinden in twee 
publicaties van Leontine Buijnsters-
Smets: in 2006 verscheen Kinderspelen 
op wensbrieven (Nieuwjaarsgeschenk in 

de reeks De Waare Rijkdom) en in 2007 verscheen bij Vantilt het standaardwerk Decoratieve prenten 
met geschreven wensen 1670-1870.   
 

Op de SGKJ-website een blog van Aernout 
Borms met een intrigerende titel: Kerstmis, 
maar niet in oude kinderboeken en op 
centsprenten. 
 
De afbeelding hiernaast is uit De kerstboom 
en andere verhalen  door H.J. Overbeek, 
uitgegeven door I. de Haan in 1877. Het 
verhaal bij de plaat gaat alleen over 
cadeautjes en een kerstboom, niet over het 
kerstverhaal. De plaat laat een kinderbal bij 
de kerstboom zien.  
 
 

https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-geschiedenis-en-cultuur/geliefde-ouders-de-liefde-tussen-ouder-en-kind-in-nieuwjaarsbrieven-uit-de-18e-en-19e-eeuw
https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-geschiedenis-en-cultuur/geliefde-ouders-de-liefde-tussen-ouder-en-kind-in-nieuwjaarsbrieven-uit-de-18e-en-19e-eeuw
https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-geschiedenis-en-cultuur/geliefde-ouders-de-liefde-tussen-ouder-en-kind-in-nieuwjaarsbrieven-uit-de-18e-en-19e-eeuw
https://www.kb.nl/blogs/nederlandse-geschiedenis-en-cultuur/geliefde-ouders-de-liefde-tussen-ouder-en-kind-in-nieuwjaarsbrieven-uit-de-18e-en-19e-eeuw
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2020/kerstmis-maar-niet-oude-kinderboeken-en-op-centsprenten
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2020/kerstmis-maar-niet-oude-kinderboeken-en-op-centsprenten
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2020/kerstmis-maar-niet-oude-kinderboeken-en-op-centsprenten
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:865867607
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:865867607


Museum Kranenburgh in Bergen (N.H.) 
had een familietentoonstelling 
georganiseerd met werk van Thé 
Tjong-Khing. Helaas: corona. Er is nu 
wel een online rondleiding te bekijken.  
Ook het Literatuurmuseum besteedt 
aandacht aan de oude meester:  Van 
striptekenaar tot sprookjesschilder.  
In de Volkskrant van 24 januari 2021 is 
een artikel over Thé Tjong-Khing 
gepubliceerd.  
 

 

Publicaties over uitgevers van kinder- en jeugdboeken 

 

       
 
In het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis (jrg. 27, 2020) staat een artikel van Sandra van 

Voorst over onderzoek naar uitgeverijen. Een goed moment om eens te kijken naar publicaties die 

speciaal gaan over uitgevers van kinder- en jeugdliteratuur. Er zijn diverse boeken met 

uitgeverijgeschiedenis, maar tot nu toe zijn er nog maar weinig uitgaven waarin het 

kinderboekenfonds de nodige aandacht krijgt. Hieronder een selectie. 

• De goede kameraad : honderd jaar kinderboeken Van Holkema & Warendorf door Toin Duijx 

en Joke Linders (1991);  

• Zwijsen een passie voor uitgeven : geschiedenis van een educatieve uitgeverij door Caesarius 

Mommers & Ger Janssen (1997);  

• De zolders kraken! : de uitgeversfamilie Cohen te Nijmegen, Arnhem en Amsterdam, 1824-

1951 / op basis van nagelaten materiaal van Esther Z.R. Cohen samengest. door Marja Keyser 

(2001); 

• Averbode : een uitgever apart 1877-2002 onder red. van Rita Ghesquière en Patricia 

Quaghebeur (2002);  

https://www.kranenburgh.nl/tentoonstelling/95/the-tjong-khing-in-het-atelier-van-de-meesterillustrator
https://literatuurmuseum.nl/verhalen/the-tjong-khing/the-tjong-khing
https://literatuurmuseum.nl/verhalen/the-tjong-khing/the-tjong-khing


• Vergeten cultuurdragers : de familie Campagne en hun boekenfonds, honderd jaar uitgeven 

in Tiel (1819-1919)  door John Landwehr (2006); 

• Boeken voor de katholieke jeugd : verzuiling en ontzuiling in de geschiedenis van Zwijsen en 

Malmberg door Karen Ghonem-Woets (2011); 

• Het geheim van Kluitman : 150 jaar geschiedenis van een uitgeverij 1864-2014 met bijdragen 

van Marnix Croes, Berry Dongelmans, Janneke van der Veer, Jant van der Weg, Anja de Vries, 

Dirk J. Tang, Francien Braaksma, Margreet van Wijk (2014);  

• Vlieger in vogelvlucht 1869-2020 : papier en prentenboeken bij de vleet door Sytze van der 

Veen, Dirk J. Tang, Jeannette Kok (2020). 

 

     
 
Er zijn natuurlijk ook heel wat artikelen over deze en andere uitgevers te vinden, maar echt mooie 
uitgaven met veel informatie en afbeeldingen uit het kinderboekenfonds zoals de boeken over Van 
Holkema & Warendorf, Kluitman en Vlieger zijn er weinig.  
 
Lopend onderzoek  

• Onze secretaris, Margreet van Wijk-Sluijterman, doet onderzoek  naar de kinderboeken en 
schoolboeken van G. B. van  Goor (Zonen) in de periode waarin de uitgeverij  in Gouda 
gevestigd  was (1839-1929). In die periode hebben drie generaties de leiding over de 
uitgeverij gehad. Margreet schat dat het boek in 2023 afgerond kan zijn.  

• Adriaan Plak is bezig met een reconstructie van het kinderboekenfonds van uitgeverij Herman 
Cohen en Zoon, die meestal anoniem, maar ook onder de naam 'Hecozet' verschenen. In dat 
fonds zitten ook Karl May-uitgaven. Verder doet hij speurwerk naar de uitgaven van 'Frenzo' 
en de anonieme uitgaven daarvan die eveneens in de jaren twintig en dertig van de twintigste 
eeuw maar ook daarna nog op de markt kwamen. Hij onderzoekt ook de uitgaven onder de 
naam ‘I. Frank en Cohen’ die vanaf ca. 1905 in Groningen en later in Amsterdam verschenen. 
Zij waren ook uitgevers van ansichtkaarten.   

 
Informatie over andere lopende onderzoeken is welkom! 

 

 



Een boek herlezen 
 

Helaas, we hebben geen bijdragen hierover ontvangen! 

 

Vrienden helpen vrienden 
 
Foppe Kooistra uit Veldhoven heeft een vraag. Hij bestudeert de geschiedenis van Simplex te Aalst 
met als doel er te zijner tijd een boek over te maken. Nu is en was Simplex bekend van houten 
puzzels. Hij is op zoek naar een advertentie van Simplex, die in Kleuterpost van oktober 1959 heeft 
gestaan. Dat tijdschrift is (voor 1970) niet in de bibliografie Marjoke Rietveld te vinden en ook niet in 
een openbare collectie bewaard gebleven. Wie weet waar Foppe dit blad kan vinden? Informatie 
graag naar fd.kooistra2812@gmail.com.  
 

Deze prent is een olieverfschilderij van 
Edwin Henry Landseer uit 1820. Uw 
redacteur meent dat ze een dergelijke 
illustratie in een negentiende-eeuws 
prentenboek heeft gezien, maar kan dat 
boek nergens terugvinden. Een van de 
honden heeft een kruik drank om zijn 
nek. Wie weet de titel van dat boek?  
Deze prent komt niet voor in In de 
sneeuw : eene kerstvertelling door Rinse 
Koopmans van Boekeren, uitgegeven 
door  H.J. Ter Gunne in 1869. Dat 
verhaal gaat wel over hetzelfde 
onderwerp: een redding door Sint 
Bernardshonden in de bergen.  

 

Paula Bömer heeft een vraag: haar man, Reint Jan Terbijhe, heeft in zijn jeugd (ca 1960) over een 

boottocht gelezen door een ondergronds kanaal in Frankrijk. De beschreven sfeer van het varen in 

een lange sleep in vrijwel volkomen duisternis, gehuld in de dampen van de stoommachine en met 

veel lawaai van de ketting waarmee de door stoom aangedreven sleepboot (toueur) zich door de 

tunnel trekt, past uitstekend bij de beschrijving van de tunnel van Riqueval. Geïntrigeerd door dat 

verhaal wil haar man met een kleine motorboot die doortocht gaan maken als onderdeel van een 

rondvaart vanuit Valenciennes over de kanalen van St. Quentin naar St. Simon en terug via het Canal 

du Nord. Hoewel de toueur sinds 1908 is geëlektrificeerd hoopt hij die sfeer te kunnen beleven. Wie 

weet in welk (kinder?)boek de genoemde boottocht, die dus voor 1908 heeft plaatsgehad, wordt 

beschreven? Graag een berichtje naar Paula Bömer: pbomer10@gmail.com 

 

Recente aanwinsten 
 

Vanwege corona zijn er geen nieuwe vondsten te melden. Ook uw redacteur mocht niet naar de 

kringloop en de tweede-kans-boekwinkels.  

 

mailto:fd.kooistra2812@gmail.com
https://books.google.nl/books?id=ZuZYAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.nl/books?id=ZuZYAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunnel_van_Riqueval
mailto:pbomer10@gmail.com


Bijzondere uitgaven 
In 2020 verschenen twee nieuwe uitgaven van De wonderbare reis van 

Nils Holgersson, een klassieker uit 1906 van Selma Lagerlöf, beide 

vertaald door Bette Westera. Het boek was oorspronkelijk bedoeld als 

handboek voor schoolkinderen over de geografie van Zweden. Bette 

Westera bewerkte een ingekorte Franse uitgave voor Clavis Uitgeverij. 

Deze werd voorzien van  illustraties die bestaan uit digitaal bewerkte 

waterverftekeningen vaak vanuit vogelperspectief door Yvan Duque 

(153 p., ISBN  9789044839623; € 29,95).  

 

Ook in 2020 verscheen een hertaling uit 

het Zweeds van Bette Westera bij 

Gottmer. Deze uitgave telt 368 pagina’s, 

en is geïllustreerd door Martijn van der 

Linden (9789025772239;  € 25,99). De illustrator schilderde bij elk 

hoofdstuk een kleurrijke plaat met bijzonder perspectief. Edward van 

de Vendel oordeelt: ‘Samen met de schitterende vormgeving van 

Suzanne Nuis maken ze van dit boek een stralende prestatie.’  

Een antwoord op de vraag waarom Bette Westera in een jaar twee 

vertalingen maakte, van een verkorte Franse bewerking en van het 

Zweedse origineel is op dit moment niet te vinden.  

 

Vakliteratuur  
 
De Boekenwereld (jrg. 36, no. 3 en 4, 2020): nummer 3 heeft als thema Vriendschap. Veel artikelen 
over alba amicorum (vriendenboeken), kunstenaarsboeken en boekbanden; een artikel over Oorlog 
zonder vrienden van Evert Hartman, het nu al weer veertig jaar geleden verschenen boek over de 
oorlog gezien door de ogen van de zoon van een NSB-er; een selectie met kinderboeken over 
vriendschap; een artikel over de christelijke schrijver voor de jeugd A. Hardenberg; het archief van 
uitgeverij S.L. van Looy; het maken van ‘pochoir’; en een mooie recensie van Vlieger in vogelvlucht.      
Het thema van nummer 4 is ‘Student  en Universiteit’. Dit nummer bevat tevens een artikel van 
Adriaan Plak over Sprookjesroof: de niet-erkende uitgever Herman Cohen gaf sprookjes uit die erg 
lijken op uitgaven van Meulenhoff.  
 
Phlizz, tijdschrift van het Lewis Carroll Genootschap, bevat o.a. artikelen over Alice in Wonderland als 

verboden boek. Daarbij ook een uitgebreid overzicht van bewerkingen van Alice door H.P. van den 

Aardweg met informatie over diens pseudoniemen, met afbeeldingen van omslagen en bewerkingen 

van bewerkingen. Aanbevolen! 

 
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 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nils_Holgersson
https://lewiscarrollgenootschap.nl/2020/12/29/alice-in-het-rijk-der-verboden-boeken/
https://lewiscarrollgenootschap.nl/2020/12/29/alice-in-het-rijk-der-verboden-boeken/
http://www.hetoudekinderboek.nl/
mailto:StichtingGKJ@gmail.com%20%20%20%20-
mailto:jeannettekok@upcmail.nl
mailto:StichtingGKJ@gmail.com

