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Nieuws uit het SGKJ-bestuur 
Helaas zijn er onlangs twee SGKJ-vrienden overleden: Bert Hagen en Marjan Schuddeboom. In deze 
Nieuwsbrief worden zij herdacht.  
 

SGKJ-activiteiten 
Geen activiteiten in deze periode, maar tot troost: ook in vroeger tijden werden waren niet verkocht 
in de winkel, maar half op straat!  Een tijdslot had men nog niet, besmettelijke ziekten des te meer. 
 

 
Het lieve brood, 1864  



Nieuws  
 
In Memoriam Bert Hagen (1939-2021) 
 
Op 30 januari jl. overleed SGKJ-vriend Bert Hagen, bijna 50 jaar 
antiquaar. Hij had samen met zijn vrouw Reiny Hagen-Vinke een 
antiquariaat. Bert was gespecialiseerd in vooral zeventiende-
eeuwse boeken en achttiende- en vroeg-negentiende-eeuwse 
kinderboeken; Reiny verkocht kinder- en jeugdboeken, vooral 
prentenboeken, uit de negentiende en twintigste eeuw. 
Als jongeman handelde Bert al in boeken. Hoewel hij dominee 
had willen worden, ging hij Duits studeren aan de Universiteit 
van Amsterdam. Hij deed veel kennis van het oude boek op 
tijdens zijn werk bij het antiquariaat van H.D. Pfann jr. in de 
Oudemanhuispoort in Amsterdam, destijds een van de meest 
toonaangevende antiquariaten. 
In 1972 begon Hagen voor zichzelf aan de Herengracht, later zat 
hij op de Nieuwezijds Voorburgwal en nog later in de 
Herenstraat, waar zijn vrouw haar eigen kinderboekwinkel 
tegenover hem had. Hagen was een enthousiaste koper van 
oude boeken, bood vaak nogal gewaagd op veilingen. Vanwege hun zaak kwamen hij en zijn vrouw in 
contact met bekende verzamelaars van oude kinderboeken zoals Caljé-van Gulik, Van Veen, 
Buijnsters, Landwehr, Borms en ondergetekende. Door ernstige ziekten hebben ze ook zware tijden 
gekend. Reiny overleed helaas veel te vroeg en de gezondheid van Bert ging langzaam achteruit. Hij 
was op zeker moment genoodzaakt zijn winkel te sluiten.  
Bert en Reiny Hagen waren jarenlang een begrip in de wereld van het oude (kinder)boek. Ze waren 
beiden zeer deskundig en hadden vaak een verrassend aanbod van meestal hoge kwaliteit. Bert kon 
zijn boeken goed aanprijzen en ook goed prijzen, maar hij gaf bijna altijd flinke kortingen. Het waren 
beiden harde werkers, sympathiek en betrouwbaar.  
Ondanks zijn ernstige ziekte handelde Hagen tot aan zijn laatste maanden in antieke boeken, het zat 
’m duidelijk in het bloed. Nu is er weer een levensboek uit, veel kennis en ervaring zijn verdwenen. 
Het was een mooi boek en een goed boek en het was heel veel waard. Het zal ons blijven herinneren 
aan een bijzondere man. 
 
Frits Booy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



In Memoriam Marjan Schuddeboom (1936-2021) 
 
Op 26 januari is SGKJ-vriendin Marjan Schuddeboom overleden.  
Marjan werd geboren op 23 april 1936 in Koog aan de Zaan, waar zij ook haar jeugd doorbracht. Na 
haar studie Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam, werd zij lerares. Sinds 1983 
woonde zij in Putten. Ze had twee kinderen en vier kleinkinderen, aan wie zij haar boeken in de serie 
‘Bekend en onbekend’ heeft opgedragen. 

Marjan verzamelde veel kinderboeken. Vooral meisjesboeken hadden haar 
belangstelling. Die boeken waren voor haar de aanleiding om op zoek te gaan 
naar de auteurs daarvan. In de handboeken vond zij te weinig informatie, en 
dus ging zij op zoek naar kinderen en kleinkinderen van bepaalde auteurs. Ze 
belde rustig een heel lijstje in het telefoonboek gevonden mensen, op zoek naar 
familie van de auteurs van wie ze een biografie wilde schrijven. En over die 
zoektocht deed zij steeds verslag. Ook zocht ze in veel archieven, van regionale 
archieven tot aan het Nationaal Archief in Den Haag. Kranten en tijdschriften 
werden eveneens doorgenomen bij haar zoektochten. Ze wist veel informatie 
naar boven te halen en een deel daarvan verwerkte ze in artikelen voor het 
tijdschrift ‘Berichten van Moeder de Gans’.  
Haar onderzoeksresultaten publiceerde zij in 2007 voor het eerst in boekvorm: 
‘Bekend en onbekend. Een aantal biografieën van bekende en onbekende 
auteurs van jeugdboeken’ (uitgegeven bij Free Publishers). Maar liefst 
tweeënveertig auteurs/illustratoren komen aan bod in korte biografieën. 
Marjan ging vervolgens verder met haar onderzoek en een jaar later verscheen 
al deel twee in de serie ‘Bekend en onbekend’, met aandacht voor onder meer 
Thea Beckman en Miep Diekmann, maar vooral voor meer onbekende auteurs 
als Clara de Groot en To Jager-Meursing. Ze had de smaak echt te pakken, want 
in 2010 verscheen een derde deel, en in 2012 een vierde deel. In haar 
slotwoord schrijft ze dat het ‘een plezierig en vooral interessant werk [was] om 

al die gegevens over allerlei auteurs te verzamelen. De meest merkwaardige feiten en 
levensgeschiedenis kwamen af en toe tevoorschijn.’ En die ontdekkingen waren zeker interessant, 
ook al werden er wel kritische kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop zij in haar biografieën 
verwees naar haar bronnen. 
Marjan was een trouwe bezoeker van de activiteiten van onze stichting. Je zag dan oude 
kinderboeken van de ene SGKJ-vriend naar een andere gaan. En er werden veel ontdekkingen met 
elkaar gedeeld. Haar bijdrage daaraan zullen we missen. 
 
SGKJ-bestuur  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wim Hofman 80 jaar  
 

Een mooi interview in de Volkskrant van 30 januari met Wim 
Hofman. Hij is op 2 februari 80 jaar geworden, en op die 
datum verscheen zijn nieuwe boek We vertrekken voordat het 
licht is. Dit keer zijn het verhalen voor volwassenen. In 1969 
verscheen zijn eerste boek voor kinderen: Welwel, de zeer 
grote tovenaar & zes andere doldwaze verhalen over ridders, 
tovenaars, matrozen, krentenbollen, cowboys, indianen & over 
een planeet. Hofman is een dubbeltalent: tekenaar en 
schrijver, een ideale combinatie voor (kinder)boeken. In 2013 
kreeg Wim Hofman de Max Velthuijs Prijs, een driejaarlijkse 
oeuvreprijs voor Nederlandse illustratoren. Zijn illustraties zijn 
heel bijzonder, net als zijn vrije werk. Zie bijvoorbeeld zijn 
boek over de schilder Mark Rothko en het schilderij hieronder.  
 
 
 
 

   
 

Zie hier een online-expositie van zijn werk, en word - zoals uw redacteur al langere tijd is - verliefd op 
zijn werk.  

 
Streekgebonden jeugdliteratuur  
Zoals u hebt kunnen lezen in de papieren SGKJ-Berichten (no. 99) heeft Jant van der Weg al heel wat 
jeugdboeken gevonden waarin Friesland een rol speelt. Nu nog hopen op zo’n voorbeeldige uitgave 
als die van Gees Bartels over Overijsselse kinderboeken en de makers ervan, waaronder veel auteurs 
en illustratoren waarover nauwelijks informatie bekend was. Zie hier de achterflap van ABC : daar 
begint het mee : Jeugdliteratuur van Overijssel.  

https://www.volkskrant.nl/mensen/onze-weekendgids-wim-hofman-neemt-u-mee-op-avontuur-in-zijn-hoofd~bca32369/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Hofman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wim_Hofman
https://www.muzeeum.nl/online-expositie-wim-hofman


 

 
Collecties  
 
De Stichting Behoud van ‘t Oud bezit een fraaie collectie oude prentenboeken. Navraag bij Jos 
Kruiper leerde dat de Stichting is begonnen als groep verzamelaars, die op een maandelijkse 
bijeenkomst de nieuw verworven schatten aan elkaar toonden. Men vroeg zich af wat er in de 
toekomst met de verzamelingen zou gebeuren, en daarom werd elf jaar geleden een stichting in het 
leven geroepen. Inmiddels is contact gelegd met 35 instellingen, zoals verzorgingshuizen, 
bibliotheken, cultuurcentra en gemeentehuizen, en daar wordt geregeld een vitrinekast geplaatst 
met materiaal uit de collectie van de Stichting Behoud van ‘t Oud. De collectie omvat 150.000 
objecten en 100.000 boeken, opgeslagen in twee depots. Vrijwilligers halen kisten op die de inhoud 
van één vitrinekast bevatten. De collectie boeken bevat titels van centsprenten, schoolboeken, 
kinderboeken, prentenboeken van 1810-1950 en stripboeken.   

https://www.stichtingbehoudvanoud.nl/
https://www.stichtingbehoudvanoud.nl/onze-collectie/boeken


Het Zuid-Afrikahuis is een internationaal kennisinstituut dat zich 
richt op taal, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika. In een pand 
aan de Keizersgracht wordt een verzameling Zuid-Afrikaanse 
(vak)literatuur beheerd. De collectie bestaat uit een bibliotheek, een 
archief en een beeldbank. Men stimuleert het doen van onderzoek, 
en daarvoor wordt een leerstoel gefinancierd aan de Universiteit 
van Amsterdam, momenteel bezet door prof. dr. Margriet van der 
Waal, met als leeropdracht Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en 
geschiedenis. Er is ook een aanmerkelijke verzameling jeugdboeken, 
voor het grootste deel afkomstig uit schenkingen van Zuid-
Afrikaanse uitgeverijen, maar er is ook nog allerhande onontdekte, 
oude jeugdliteratuur verborgen in het depot.    
 
Binnenkort zal er een beschrijving van de collectie kinderboeken 

worden geplaatst op onze SGKJ-website. Bianca Oortwijn, bibliothecaris van het Zuid-Afrikahuis, ziet 
uit naar samenwerking om het Zuid-Afrikaanse jeugdboek in the spotlight te zetten.  
 
 

Internet  
 

Een interessant artikel op de website van Historiek over de herkomst van 
het woord ‘silhouet’. We kennen het fenomeen uit de jeugdliteratuur, 
maar dat het afkomstig was van Étienne de Silhouette (1709-1767), een 
zuinige minister die ‘silhouettes’ maakte is minder bekend. Over 
silhouetten in kinderboeken is een masterscriptie geschreven door Chris 
Berkers (UvA, 2016): Silhouetten uit de schaduw : een bibliografie van 
kinderboeken geïllustreerd met silhouetten tussen 1850 en 2016. U vindt 
de scriptie hier. 
 
 
 
 
 

 
 

Bijzondere uitgaven 
 
Pas verschenen bij Uitgeverij Vrijdag: Brood, een geschiedenis van bakkers en hun brood door Peter 
Scholliers. De Vlaamse historicus geeft hier een college over onze veranderde broodgewoonten. Ik 
heb het boek (nog) niet kunnen inzien, maar het doet natuurlijk onmiddellijk denken aan die mooie 
negentiende-eeuwse prentenboeken over brood. Enkele daarvan zijn digitaal toegankelijk. 
De geschiedenis van het brood : in 12 afbeeldingen en toepasselijke versjes, 3e druk, Dordrecht, 
J. Zender [184?]. De eerste druk verscheen in 1838.   
Getoond worden: bemesten, ploegen, zaaien, eggen,  maaien, oogsten, dorschen, de wind koren 
molen, de water koren molen, de bakker en de maaltijd.  
Het lieve brood / vrij naar het Hoogduitsch van Isabella Braun,  Leyden, Trap, [1864]. Deze uitgave 
bevat veel meer tekst (op rijm) en bewandelt enkele zijwegen.  We zien de bakker, het zaaien, de 

https://www.zuidafrikahuis.nl/het-zuid-afrikahuis/#Organisatie
https://www.zuidafrikahuis.nl/2021/02/01/de-jeugdcollectie-van-het-zuid-afrikahuis-2/
https://historiek.net/etienne-de-silhouette-herkomst-woord/72343/
https://scripties.uba.uva.nl/search?id=615411
https://geschiedenis-winkel.nl/p/brood/
https://www.universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom-eten-we-weer-bruin-brood
http://picarta.nl/DB=3.34/SET=5/TTL=1/SHW?FRST=2
https://books.google.nl/books?id=znFdAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


kerkgang, het onweder, de oogst, de inzameling van den oogst, het dorschen, de vruchten van den 
oogst, de molen, het broodbakken, de bakkerswinkel.    
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een bijzonder prentenboek over brood 
 

In 1954 verscheen in de reeks Gouden Boekjes als no. 49  Kippetje Tok 
met tekeningen van John Parr Miller, in een vertaling van Annie M.G. 
Schmidt. Dit verhaal gaat ook over het maken van brood: Kippetje 
Tok vindt een graankorrel en gaat planten en oogsten. Bij alle 
werkzaamheden vraagt ze 
hulp van haar vrienden, 
maar die hebben nooit tijd 
totdat het brood dampend 
uit de oven komt, dan  
willen ze wel helpen het 
op te eten. Door de 
kleurige illustraties en het 

repeteerelement een geliefd deel van de Gouden Boekjes.  
Een goed moment om het prachtige boek van Joke Linders 
weer eens ter hand te nemen: Ik hou zo van … De Gouden 
Boekjes (2010).  
 
Er zijn meer prentenboeken verschenen met dit verhaal, 
dus een mooi verzamelonderwerp! Ook Max Velthuijs 
maakte er een prentenboek van. De oorsprong van The 
Little Red Hen wordt geduid als Russisch volksverhaal, 
maar ook Engelse herkomst wordt genoemd. De moraal: 

 

 

De geschiedenis van het brood  Het lieve brood  

Florence Williams, 1918  



wie niet werkt, zal niet eten. Maar er zullen ook versies zijn waarbij 
de luiaards toch mee mogen eten.  
 
Wie van de SGKJ-Vrienden heeft prentenboeken met dit verhaal in 
de collectie en wil dit met ons delen?   
 
 
 
 
 
 

 
 

Recente aanwinsten 
 

De winkels zijn nog niet geopend om er in oude boeken te 
struinen, maar via een andere weg kreeg ik een bijzonder 
boek in handen, dat niet in de collectie van de Koninklijke 
Bibliotheek aanwezig is. Alleen het Rijksmuseum en de UB 
Groningen hebben een exemplaar. 
Hummeltjes wereldje wordt wijder is geschreven door Jo 
Kalmijn-Spierenburg (1905-1991), met foto’s en verzorging 
van Piet Marée (1903-1999). Het is een groot formaat 
boek, met een stevige band, de tekst is gedrukt op dik 
papier en de zwart-wit foto’s bij elk hoofdstuk op glanzend 
papier. Het werd in 1936 uitgegeven bij Bosch & Keuning in 
Baarn.   
 
In 1935 verscheen een voorganger: 
Hummeltje voor de lens. Dat boek 
is wel bij de KB aanwezig, en via 
Delpher digitaal te bekijken.  

Beide boeken worden in de pers lovend besproken, ‘zeer goede kinderfoto’s 
en frisschen en gevoeligen tekst’ (Focus, blad voor amateurfotografen), maar 
een kritische noot ontbreekt niet: in De Christenvrouw oordeelt men ‘de 
tekst is zoo onbelangrijk, zelfs vervelend hier en daar’. Het Christelijk sociaal 
dagblad voor Nederland schrijft: ‘Jonge vrouwen, jonge moeders moeten 
niet nalaten dit boek te lezen.’  
Joke Linders geeft in het Lexicon van de jeugdliteratuur aan dat Jo Kalmijn-
Spierenburg haar eigen gezin als inspiratiebron gebruikte voor de Hummeltje-boeken. Joke Linders 
meent dat deze boeken ‘dankzij de foto's van Piet Marée, het grote lettertype en de logica van de 
redenering’ ook voor kinderen toegankelijk waren. Naar mijn mening wel om bij de foto’s te 
vertellen, maar niet om voor te lezen, want daar leent de volwassen taal in de boeken zich niet voor.  
 
In twintig verhaaltjes - voorzien van evenveel paginagrote foto’s - wordt het leven van een kleuter 
verteld en uitgebeeld. De foto’s tonen een keurig gekamd jongetje, dat eigenlijk Jan-Gerrit heet, 
overdag in gebreide kleding gehuld is, en bezig is met speelgoed, een vriendinnetje of zijn kleine zus. 

https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB18:007958000


De inhoud is gericht tot opvoeders, het betreft echter geen theoretische verhandeling maar toont 
praktijkgevallen van ouders met een kleuter. Het geheel vormt een soort biografie van een 
opgroeiend kind, waarbij de moeder het kind op ‘paedagogische’ wijze stuurt. Geregeld wordt 
kindertaal weergegeven, zoals wanneer Hummeltje geen appelmoes wil eten: ‘Ikke lùs datte niet’. 
Moeder lost het op met een verhaaltje dat alleen verder wordt verteld wanneer Hummeltje een hap 
neemt. Diverse onderwerpen komen aan bod: liegen, een hond in huis, ruzies en verzoening, 
verlatingsangst, tegenvallende vriendschap, oorlogje spelen, een dood vogeltje, jaloezie, poppenkast, 
spelen aan het strand, waar de kindertjes vandaan komen (‘die krijgen ze van den Heer’ zegt moeder: 
‘… ze zijn eigenlijk niets anders dan een klein stukje van vader en moeder. (…)  Daarom mogen de 
moedertjes het zoolang dragen binnen in zich, tot het groot genoeg is om in het wiegje gelegd te 
worden.’) Voor de jaren dertig is dit misschien wel zeer vooruitstrevend, want nog in de jaren zestig 
waren er heel wat christelijke voorlichtingsboeken die even weinig verhelderend waren. 
 
Het hier beschreven exemplaar is niet ‘mint’, zoals antiquaren het zouden noemen, de rug is 
gerepareerd met plakband en er is ‘foxing’, ofwel bruine vlekken in het papier.   

 
Vrienden helpen vrienden 
 

Een vraag van Marijke Slagter: 
De Coöperatieve Groothandelsvereniging de 
Handelskamer (Haka) met het hoofdkantoor in 
Rotterdam startte de bijzondere Haka-
jeugdbibliotheek. Geen gebouw, geen serie, maar 
goede kinderboeken en andere objecten uitgegeven 
door diezelfde Handelskamer, maar ook met heel veel 
titels van andere uitgevers. 
Alle Haka-producten die men in de coöperatieve 
winkels kon kopen werden vanaf ongeveer 1924 
voorzien van een Haka-jeugdbibliotheekbon, waarde  
1 punt. De gespaarde punten konden ingezonden 
worden voor een gratis boek, voornamelijk 
jeugdboeken. Jant van der Weg en Margreet van Wijk-
Sluyterman hielden tijdens een studiedag een 
tweespraak over dit fenomeen (zie SGKJ-berichten 91 
(2017) p. 5). 
Ik besefte toen meteen dat een paar van deze boeken 
in mijn boekenkast stonden. Voor mij het begin van 
een nieuwe zoektocht. Ondertussen ben ik al heel wat 

te weten gekomen, maar natuurlijk ontbreekt er nog van alles. De boeken zijn herkenbaar aan een 
groot (ingeplakt) etiket. Er zijn meerdere etiketten, maar van bijvoorbeeld het etiket bij dit bericht 
weet ik niet wie de ontwerper is, al denk ik regelmatig dat zijn of haar initialen te zien zijn in de 
afbeelding (zie de kraag van het lezende meisje). Zijn het arceringen of zijn het initialen? Wie kan mij 
verder helpen: alle informatie over de Haka-jeugdbibliotheek is welkom! Reacties aan: 
marijke49@gmail.com  
 

 

mailto:marijke49@gmail.com


Vakliteratuur 
 

Van Elburg tot Deshima, zes eeuwen familie Feith / Arlette 
Kouwenhoven. Edam : LM Publishers, 2021. 240 pp.,  
€ 29,50.  
 
Jan Feith, een buitenbeentje 
Ik wist dat Jan Feith (1874-1944) jongensboeken had 
geschreven, maar over hemzelf wist ik eigenlijk veel minder. 
Over de familie Feith is nu een schitterend boek verschenen, 
met veel beeldmateriaal. De vader van Jan was erin geslaagd 
om de familie te ‘verheffen in de Nederlandse adel’,  iets 
wat de familie erg belangrijk vond. Van de vijf jongens en 
drie meisjes uit het gezin van mr. Pieter Rutger Feith viel Jan 
een beetje uit de toon. Het leren ging hem niet goed af 
(tegenwoordig zou je zeggen dat hij duidelijk ADHD had) en 
hij ging niet zoals in de familie verwacht werd voor een 
gerechtelijke loopbaan. Vanwege zijn ‘overmatig energiek 
en bij tijd en wijlen meer dan irritant’ gedrag werd hij zelfs 
‘uit huis’ geplaatst en kwam terecht bij een keurige familie in 
Haarlem. Hij ging nog wel naar  de  Haarlemse Hogere 
Burgerschool, maar moest die uiteindelijk wegens 
‘teleurstellende prestaties’ verlaten. In 1894 studeerde hij, 
tot grote opluchting van zijn vader, toch nog af aan de 

Handelsschool. Over zijn jeugd in Haarlem schreef Jan Feith de jeugdroman Uit Piet’s Vlegeljaren 
(1906).  
Jan ging voor een meer sportieve en artistieke loopbaan. Dat hij sportief was blijkt wel uit de vele 
sporten die hij heeft beoefend. In 1892 deed hij zelfs mee aan een wielerronde in Londen, waar hij 
met zijn ploeg het goud won. Maar hij deed ook aan atletiek en voetbal (tot hij vanwege een 
knieblessure dit moest staken). 
Jan Feith kreeg als journalist in 1896 een aanstelling bij het Algemeen Handelsblad, nadat hij al 
verschillende reisreportages had geschreven, gebundeld in Reis naar de Levant (1894). ‘Weldra zou 
hij uitgroeien tot een van de meest opvallende journalisten van zijn tijd, een pionier in zijn vak, altijd 
op zoek naar primeurs.’  Zijn ervaringen verwerkte hij onder meer in De reis om de wereld in veertig 
dagen of de zoon van Phileas Fogg (1908), opgedragen aan Jules Vernes. Hij voorzag dit boek zelf van 
‘zwartjes, kleine tekeningentjes in silhouet’. De vele herdrukken van zijn reisimpressies werden 
geïllustreerd door zijn vriend Willy Sluiter. Ook veel van zijn jongensboeken illustreerde hij zelf met 
eenvoudige schetsjes ‘waarin hij dikwijls zelf figureerde’. 



Vanaf 1921 was hij twee jaar in Bandoeng, waar hij hoofdredacteur 
was van de mede door hem opgerichte Indische Post. In de Indische 
jaren schreef hij het jongensboek Op vleugels naar Indië, over een 
Nederlandse vliegenier die voor het eerst een ononderbroken vlucht 
maakte. Over dit bijzondere boek zal Irene Annegarn, SGKJ-vriend en 
-bestuurslid, in de volgende ‘SGKJ-Berichten’ een boeiende analyse 
geven. 
Het hoofdstuk over Jan Feith in de familiegeschiedenis laat duidelijk 
zien welke bijzondere positie hij innam in deze voorname familie, 
met burgemeesters en rechters en andere belangrijke personen. Het 
hoofdstuk sluit als volgt af: ‘Jan Feiths populariteit bij leven mocht 
niet leiden tot blijvende waardering na zijn dood. Jammer, want zijn 
boeken zijn nog steeds een genot om te lezen.’ 
 

 
 
In mijn overvolle boekenkast kwam ik een bijzonder boek 
van hem tegen. In 1915 publiceerde hij De oorlog in prent.  
Karikaturen uit de verschillende landen. Een verzameling 
prenten uit binnen- en buitenlandse tijdschriften. En 
omdat Nederland neutraal was kon hij ‘in strikte 
onzijdigheid, met wegstelling van elke sym- en antipathie, 
geheel onpartijdig, en zoo objectief mogelijk, een collectie 
oorlogsprenten bijeen verzamelen…’. Ik bladerde het boek, 
waarvan ik eigenlijk niet wist dat het in mijn boekenkasten 
stond te ‘verstoffen’, nog eens door en kon het niet 
wegleggen. Wat een mooi boek met een ‘bandteekening’ 
van Willy Sluyter. Na de oorlog publiceerde hij Uit tijden 
van oorlogswinst (1918), een aanklacht in woord en beeld 
tegen de oorlog, ofwel een ‘potsierlijke galerij van het 
oorlogs-parvenu’, zoals Feith in voorwoord schrijft. Al met 
al was Jan Feith een bijzonder iemand die eigenlijk nog 
veel meer aandacht verdient. 
 

 
Toin Duijx 
 
 

Jan Feith in zijn werkkamer  



Duizend bommen en castraten, Censuur in de strip / Jan Smet. 
Uitgeverij Vrijdag, 2021. ISBN 9789460017667; € 45,-.  
Een uitgave voor de stripliefhebbers onder ons.  
‘Censuur is van alle tijden en van alle plaatsen. Altijd en overal, en 
in alle vormen van kunst en entertainment, zijn er dingen die niet 
mogen. Presidenten, pastoors, politici, politiemannen en 
puriteinen: allemaal blijken ze wel eens lange tenen te hebben, en 
proberen ze dingen te verbieden. In de wereld van het 
beeldverhaal is dat niet anders. Meer dan vijftig jaar lang boog 
strippionier Jan Smet zich over stripcensuur in alle maten en 
gewichten. In dit boek, dat als zijn levenswerk mag worden 
beschouwd, biedt hij een inkijk in wat hij allemaal ontdekt heeft.’ 
(bron: website Historiek)  
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