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SGKJ-Nieuwsbrief 41     

  
 

10 augustus 2021 

 

 

Nieuws uit het SGKJ-bestuur 
 

De zomermaanden zijn altijd rustig wat betreft activiteiten op het gebied van oude kinderboeken. 

Veel nieuws valt er daarom in deze tijd niet te melden. In deze digitale Nieuwsbrief vindt u vooral 

praatjes bij plaatjes. In de volgende Nieuwsbrief kunt u nadere informatie tegemoet zien over de 

studiedag die op 5 november in Groningen plaatsvindt. Het thema van die dag is school(lees)boekjes.  

 

SGKJ-activiteiten 
 

Blog over Bambi 

Op de SGKJ-website staat een interessante blog van Ger Tielen over 

Bambi. Ger beschrijft zijn ervaring bij het lezen en bekijken van de 

integrale vertaling van dit werk van Felix Salten, die in 2020 bij 

uitgeverij Clavis verscheen met illustraties van  Benjamin Lacombe. 

Naast Bambi heeft Lacombe meer klassieken geïllustreerd: Nils 

Holgersson, Pinokkio en De Tovenaar van Oz.  

 
Terzijde: zeer te waarderen zijn ook de integrale vertalingen van 

klassieken die door Athenaeum-Polak & Van Gennep gepubliceerd 

zijn, zoals De reizen van Gulliver (2019), De avonturen van Alice in 

Wonderland & Achter de spiegel en wat Alice daar aantrof (2012), Sprookjes en verhalen van Hans 

Christian Andersen (2011), De avonturen van Tom Sawyer (2007), De hut van oom Tom, of Het leven 

onder de slaven (2005) en Hans Brinker, of De zilveren schaatsen (2005).    

 

KB-blogs op website SGKJ   

De Koninklijke Bibliotheek krijgt in november een nieuwe website, die qua omvang kleiner zal zijn dan 

de huidige site. De blogs worden niet overgezet en dat is heel jammer. Karin Vingerhoets van de KB 

heeft echter voor een oplossing gezorgd: ze heeft geregeld dat de blogs over kinderboeken en 

centsprenten op onze SGKJ-website worden geplaatst. Via Google komen dan meer geïnteresseerden 

http://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2021/bambi-een-leven-het-woud-nieuwe-vertaling-en-uitgave
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bij de SGKJ-site terecht en hiermee blijft de informatie bewaard voor liefhebbers en onderzoekers. 

Karin Vingerhoets en Marcel Rijs (die ook de SGKJ-website heeft gemaakt) zullen het overzetten van 

de blogs uitvoeren. Onder elke blog wordt aangegeven dat deze eerder gepubliceerd is op de website 

van de KB. Een geweldig voorstel, waar we heel blij mee zijn! Dank aan Karin en Marcel! 

 

Nieuws 

 
IBBY-nieuws 

Het bestuur van IBBY-Nederland heeft 

een besluit genomen over de 

nominaties voor de Astrid Lindgren 

Memorial Award.  

In de categorie Nederlandse auteurs 

nomineert IBBY-Nederland voor 2022 

Tonke Dragt. In de categorie 

illustratoren draagt IBBY-Nederland 

Thé Tjong-Khing voor. Twee oude 

bekenden voor ons! We wensen hen 

veel succes. Deze Nobelprijs voor 

Kinderliteratuur werd in 2002, na het overlijden van Astrid Lindgren, ingesteld door de Zweedse 

overheid als eerbetoon aan de schrijfster. Wie gingen hen voor? Om er enkele te noemen: Maurice 

Sendak, Guus Kuijer en Bart Moeyaert. Hierbij Tonke Dragt (1930) in 1963 en Thé Tjong-Khing (1933) 

in 1985.  

 

 
Klaprozen 

Dit jaar waren er ongewoon veel klaprozen te 

bewonderen. De media maakten er melding 

van. En dat deed me denken aan dat 

bijzondere boek Klaproosje en Korenbloempje, 

een sprookje door Agatha Snellen met 

tekeningen van L.W.R. Wenckebach, in 1901 

verschenen bij Van Dishoeck. In mijn 

geheugen waren de bloemen helder gekleurd, 

maar dat valt tegen bij de digitale versie van 

de tweede druk; de makers hebben er slechts 

wat tere blauwen voor gebruikt. Ik vermoed 

dat menige gelukkige eigenaar daar zelf wat 

kleur aan heeft toegevoegd. Mocht u een door uzelf of door (klein)kinderen ingekleurde versie 

hebben, dan zien we graag een afbeelding komen! 

 
In het tijdschrift Belang en recht; orgaan van het Comité tot Verbetering van den Maatschappelijken 
Rechtstoestand der Vrouw in Nederland, werd het boek in 1901 aangeprezen:  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren_Memorial_Award
https://nl.wikipedia.org/wiki/Astrid_Lindgren_Memorial_Award
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:097308781
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In De Vrouw; veertiendaagsch blad gewijd aan de onderlinge opvoeding der vrouw werd in hetzelfde 
jaar door Ida Heijermans een wat ander oordeel gegeven: 
 

 

   
 
 
 
Een goede tekenaar van bloemen was ook Else Wenz-Viëtor: zij 
maakte de illustraties voor In de bloemenhemel van  
S. Reinheimer, verschenen in 1944 bij De Pelgrim in Eindhoven. In 
Hitlers jongste hoop van Gerard Groeneveld komen we Wenz-
Viëtor ook tegen. Het was dus niet allemaal lieflijk wat ze 
maakte...  
 
 
 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%3A250094339&pres%5Bimageindex%5D=6#top-bar
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Voor de mensen die in corona-tijd een moestuin zijn begonnen is 
het boek van Marietje Witteveen De tuintjes (Rotterdam, Luctor, 
ca. 1950) een aanrader. Op de laatste pagina zegt vader: ‘Waarom 
eten wij zo lekker?  Omdat we zelfverzorgers zijn.’  
  
 
 
 
 
Koloniën van Weldadigheid 

Op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité van Unesco de Koloniën 
van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het gaat om 
de drie koloniën Veenhuizen, Frederiksoord en Wilhelminaoord.  
Daarmee wordt  de uitzonderlijke en universele waarde van deze 
landbouwkoloniën voor armoedebestrijding erkend.  
In kinderboeken is deze geschiedenis – zij het voor zover we weten 
maar zelden – vastgelegd, zoals in De wees van Amsterdam door 
M.C. Rudolfs, met platen van Felix Hess (W.H.J. Van Nooten, 1888).  
In 1993 werd het boekje herdrukt door een groep vrijwilligers uit 
Norg. Het verhaal speelt zich af rond 1842. Verteller Karel beschrijft 
hoe zijn broer Willem en zijn zus Lize vanuit Amsterdam naar 
Veenhuizen gaan. Verdere informatie over dit boek vindt u hier. 
Misschien zijn er meer kinderboeken over de koloniën geschreven, 
maar die zijn alleen vindbaar wanneer het in de titel te zien is, of in 
een inhoudelijke annotatie bij de beschrijving. Lang niet alle 
beschrijvingen hebben zo’n annotatie over de inhoud. Mocht u 
titels weten over dit onderwerp, dan horen we dat graag! 

 
Door Het pauperparadijs (2008) van Suzanna Jansen werd deze geschiedenis bij een breed publiek 
bekend. Daarna verschenen ook enkele jeugdboeken over de koloniën: in 1998 verscheen Ver van 
huis, een boek van Martine Letterie over twee zusjes die in de eerste helft van de negentiende eeuw 
uit hun armoedige buurt in Den Haag naar een boerderij in Drenthe  vertrekken, waar ze leren wat 
werken is. In 2016 werd Keien van kolonisten gepubliceerd van Piet van der Waal. Twee weesmeisjes 
die rond 1820 in het weeshuis van Dordrecht wonen , verhuizen naar Drenthe, waar ze in een 
koloniewoning worden opgevangen door de Maatschappij van Weldadigheid. 
 
Op Het Geheugen van Nederland staat een centsprent getiteld Nederlandsche weldadigheid met 
gravures van A. Cranendoncq, verschenen tussen 1833-1835. Onderaan de prent met daarop 12 
afbeeldingen wordt aangegeven waaruit de weldaden bestaan:  
 

 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:091200067
http://www.atlascontact.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verantwoording-hoofdstuk-09.pdf
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=KONB14:SMC-K0131
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Keti koti 

Op 1 juli werd herdacht dat Nederland in 1863 de slavernij afschafte. Keti Koti: de ketenen gebroken.  

Burgemeester Halsema droeg echter een button met het jaar 1873, omdat vrijgekomen 

slaafgemaakten nog tien jaar voor hun oude meesters 

moesten werken. In de Volkskrant van 1 juli wordt 

slavernij-onderzoeker Karwan Fatah-Black (Universiteit 

van Leiden) geciteerd: ‘Zij werden onderworpen aan een 

proces van culturele manipulatie, kerstening, uitbanning 

van hun eigen taal en cultuur – alles met het doel hen 

ook na de afschaffing onderdanig te houden.’  In dat 

kader past ook de uitgave van het aftelrijmpje dat in 

Nederland verscheen in  1879. Meer over de achtergrond 

van dit populaire lied en prentenboek en de 

verschillende bewerkingen ervan is gepubliceerd in De 

Boekenwereld (jrg. 35, nr. 1, 2019). Dirk J. Tang is de 

auteur van ‘Over blackfaces, aftelrijmpjes en kwetsende 

taal’ en Tine Hengst interviewde verzamelaar Eddy 

Raymann over ‘Tig 10KN’.   

 

 
 

 

Streekgebonden jeugdliteratuur 

 
Gees Bartels reageerde op het aanbod van Francien Braaksma voor de lijst met veertig jeugdboeken 

die zich in Groningen afspelen. In het tijdschrift De Haagse Tijden (29 juni 2021) kondigt Ruurd 

Berendsen aan dat hij een artikel gaat schrijven over boeken die in Den Haag spelen. Hij is op de 

hoogte gebracht van het werk van Suus Boef over haar grootmoeder Nannie van Wehl (1880-1944). 

(zie SGKJ-Nieuwsbrief 36, 16 december 2020). 
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Internet 

 
K-nummers 

 

 
 

Helaas is de website van HONGS (Historisch overzicht van Nederlandse gezelschapsspellen) niet meer 

actief. De lijst van K-nummers, die in oorlogstijd op drukwerk verplicht waren, is nu te vinden op de 

site van Oorlogsleven. Onderaan de pagina is een pdf-document te downloaden met de K-

nummerlijst.   

 

De afbeelding met K-nummer K 1148 (zie boven) staat op de achterkant van Een vogel zong een 

tooverlied met tekeningen van Ursula Schumacher en gedichten van Nora Heggen, gepubliceerd in 

1942 door uitgeverij Zonneveld in Soest. Volgens de K-nummerlijst was Smulders in Den Haag de 

drukker.  

Het betreft een vaderlandslievend boekje met rijmende teksten en afbeeldingen van kinderen in 

klederdracht uit Urk, Marken, Volendam, Spakenburg, Zuid-Beveland en Walcheren. We kozen deze 

titel vanwege het duidelijke K-nummer op de achterkant. Onze  nieuwsgierigheid werd gewekt door 

die onbekende uitgever. In het CBK is uitgeverij Zonneveld met zeven titels vertegenwoordigd. Nora 

Heggen schreef vier boeken voor uitgeverij Zonneveld en een bewerking van een Nibelungensage 

voor uitgeverij Westland: Siegfried : een heldenverhaal (1943). Ursula Schumacher illustreerde de 

Zonneveld-boeken van Nora Heggen, verder zijn geen titels van haar bekend (Worldcat). In het boek 

wordt aangegeven dat beide dames in Den Haag wonen. 

Een vogel zong een tooverlied is ook in het Duits uitgebracht als Ein Vogel sang ein Zauberlied. 

Volgens de Duitse versie is dat een vertaling van de Nederlandse: ‘Wolfgang Ispert übertrug sie ins 

Dt.’. Het werd circa 1943 uitgegeven in samenwerking met de Westfälischer Heimatbund, in Bochum 

bij  Verlag Ferdinand Kamp.   

https://oorlogsleven.jimdofree.com/
https://oorlogsleven.jimdofree.com/geschiedenis/het-dagelijks-leven/k-nummers/
https://oorlogsleven.jimdofree.com/geschiedenis/het-dagelijks-leven/k-nummers/
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:840789262
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:840789262
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Voor Nederland was dit een uitgave met nostalgische afbeeldingen zonder verwijzingen naar de 

bezetting, al past een dergelijk onderwerp natuurlijk wel in de Blut und Boden-ideologie van de 

nazi’s.  

Enig speurwerk naar uitgever Zonneveld leverde het volgende op: Adriaan Venema geeft in deel 4 

van zijn boek Schrijvers, uitgevers en hun collaboratie aan dat Uitgeverij Zonneveld ‘een kleine loot 

aan de nationaal-socialistische stam’ was, met een piepklein fonds. Na de oorlog werd de erkenning 

ontnomen aan A.J.H. Himderdael (Drukkerij-Uitgeverij ‘Zonneveld’), Kolonieweg 44, Soest. De naam is 

een beetje anders, zo blijkt uit een advertentie in Volk en Vaderland van 4 juli 1941 voor het boek 

Neêrlands toekomst en de worsteling tusschen mercantielkapitalistische exploitatie en 

volkssocialistische coördinatie door J.B. van Heutsz Jr. Hierin is de naam van de uitgever van 

Zonneveld Jef Hinderdael (1877-1948).  

 

Augustus 

De website van Historiek komt geregeld met interessante artikelen over het verleden. Onlangs was 

de maand Augustus het onderwerp. Voorbeelden van augustus als oogstmaand zijn ook te vinden in 

kinderboeken en op centsprenten.  

 
De twaalf maanden van 

het jaar = Les douze mois 

de l'anné, Turnhout, 

Glenisson en Zonen 

(tussen 1856-1900). Een 

mooi voorbeeld van een 

detail uit een fraai 

gekleurde centsprent uit 

de collectie van de 

Koninklijke Bibliotheek 

(Borms 0581).  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jef_Hinderdael
https://historiek.net/augustus-de-oogstmaand/60904/
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=KONB14:Borms0581
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=KONB14:Borms0581
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Deze illustratie, gedrukt door Emrik & Binger, is ontleend aan het kinderboek De twaalf maanden met 

bijschriften van P. J. Andriessen. (’s Gravenhage, Joh. IJkema, ca.1875).   

 

Reisverhalen 

Ook op de site van Historiek een artikel over buitenlandse reizen in de negentiende eeuw. Dat 

verhaal gaat vooral over de reizen die de adel maakte. Dan is het interessant om eens te kijken of er 

in de negentiende eeuw al veel werd gereisd in de jeugdliteratuur. En dat levert in het CBK met de 

zoekvraag genre reisverhalen en jaa 18?  241 titels op, waarvan er 230 digitaal beschikbaar zijn. De 

oudste uit deze eeuw is Reizen der kweekelingen van Schnepfenthal (1800) door C.G. Salzmann, een 

van de Filantropijnen. Dankzij de KB en google kunt u dit boek thuis in alle rust lezen. 

 

Uitgestorven dieren 

Ook op Historiek: Monument voor de quagga. In de jeugdliteratuur komen we dit uitgestorven dier 

tegen als voorbeeld bij de letter Q.  

Zoals deze quagga in een tweetalige uitgave van J. Scholz in Mainz:  Nieuw Prenten AB boek tot 

vermaak en onderwijs voor zoete kinderen, 

verschenen tussen 1840 en 1870.  

 

 

 

 

 

 

 

https://historiek.net/buitenlandse-reizen-van-de-adel-in-de-lange-negentiende-eeuw/142961/
https://books.google.nl/books?id=MVdaAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christian_Gotthilf_Salzmann
https://historiek.net/de-nutteloosheid-van-wilde-paarden/67530/
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Bijzondere uitgaven 
 

Het Lewis Carroll Genootschap houdt het 
5e symposium op 29 oktober 2021. Tijdens het 
symposium zal o.a. de facsimile van Lize’s 
Avonturen in ’t Wonderland worden 
gepresenteerd. Het boek verscheen in 1875 bij 
Blomhert & Timmerman in Nijmegen. Het is 
hoogst zeldzaam geworden, de KB heeft een 
exemplaar waarbij de oorspronkelijke omslag en 
mogelijk ook een titelblad ontbreken. We zijn 
benieuwd naar de facsimile!  
In Het nieuws van den dag van 29 november 1875 
staat een aankondiging:  

 

Bijna drie jaar later biedt Bolle het boek al veel 
goedkoper aan in een ‘onbegrijpelijk’ aanbod met 

62 titels:  ‘Buitengewoon Ongekend Ongeloofelijk’ kopt de advertentie in Het nieuws van den dag van  
22 maart 1878. 
 

 
 

Tot in 1883 biedt Bolle het boek aan in tientallen advertenties met veel verschillende titels in diverse 
kranten. De laatste poging van Bolle om het boek te verkopen vindt plaats in de Opregte 
Haarlemsche Courant van 3 december 1883. Hier past Lize in een pakket met vijf andere boeken: 
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Kennelijk sprak dit prentenboek met de prachtige platen het Nederlandse publiek niet erg aan. Dat is 
nu wel anders, verzamelaars kunnen alleen likkebaardend naar dit aanbod kijken…  
 

De strijd om de hartenkoningin / Tonke Dragt. Leopold, 2021, 64 p. 
ISBN 9789025881467; € 16,99.  
Op 5 juni 2021 stond in de Volkskrant een aankondiging van een niet 
eerder gepubliceerd boek van Tonke Dragt: De strijd om de 
hartenkoningin. Ze schreef het in 1955, drie jaar voor haar debuut in 
jeugdtijdschrift Kris Kras (1954-1966). Het is volgens Pjotr van 
Lenteren meer een boek voor liefhebbers van haar werk dan voor 
kinderen. ‘Alles zit er al in’, schrijft hij, ‘het laat zien hoe consistent 
haar werk vanaf het eerste begin is geweest.’ 
 

 

 

 

 

 

 

Samenzwering in Westerbork, het verhaal van Leon Beek / Paul Beek. 
Soest: Uitgeverij Boekscout, 2021, 202 p., ill. - ISBN 9789464314847;  
€ 20,99.  
Paul Beek is de zoon van Leon Beek en Setske Beek-de Haan, beter 
bekend als Cissy van Marxveldt. Leon (1893-1944) was Joods en sloot 
zich in de oorlog aan bij het verzet. In 1943 werd hij verraden en kwam 
hij terecht in Westerbork, waar ook Anne Frank, die dol was op de 
boeken van Cissy van Marxveldt, en haar familie zaten. In augustus 
1944 werd in het kamp een samenzwering op touw gezet die Leon Beek 
tot kampcommandant moest maken – ‘dat zou er goed uitzien als de 
Geallieerden bij Westerbork in de buurt zouden komen’. Het plan werd 
ontdekt, en op 15 augustus 1944 werd Beek met een aantal 
gevangenen in de duinen van Overveen gefusilleerd. 

 

Vakliteratuur 

 
Tijdschriften 

In het jongste nummer van De Haagse Tijden (29 juni 2021) staan artikelen van Carl Doeke Eisma: 
‘Hoe Ot en Sien in een Russisch schoolboekje terechtkwamen’ en Ruurd Berendes: ‘Kinderboeken uit 
de vorige eeuw’. 
 
Het nieuwste nummer van Phlizz, tijdschrift van het Lewis Carroll Genootschap, bevat diverse 
artikelen, onder andere over Walt Disney en Alice in Wonderland, over de logica in Nederlandse 
Alice-vertalingen, over curieuze Carrollachtige verwijzingen en over bewerkingen zoals Alice en de 
Tovertuin.  
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kris_Kras_(tijdschrift)
http://docplayer.nl/213129236-Terug-naar-het-kurhaus.html
https://lewiscarrollgenootschap.nl/phlizz/
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Boeken 

Children's literature in translation : texts and contexts / edited by Jan 
Van Coillie & Jack McMartin. - Leuven : Leuven University Press, 2020, - 
278 p.: ill.; 24 cm. -  (Translation, interpreting and transfer ; 2) ISBN 978-
94-6270-222-6 (paperback); € 25,00. 
For many of us, our earliest and most meaningful experiences with 
literature occur through the medium of a translated children’s book. This 
volume focuses on the complex interplay that happens between text and 
context when works of children’s literature are translated. What 
contexts of production and reception account for how translated 
children’s books come to be made and read as they are? How are 
translated children’s books adapted to suit the context of a new culture? 
Spanning the disciplines of Children’s Literature Studies and Translation 
Studies, this book brings together established and emerging voices to 
provide an overview of the analytical, empirical and geographic richness 

of current research in this field and to identify and reflect on common insights, analytical perspectives 
and trajectories for future interdisciplinary research. (website uitgever) 
 

Women and children´s literature : a love affair? / Antonella 
Cagnolati (Redacteur). -  Berlin : Peter Lang, [2021]. - 179 p. - $ 51,95.   
The purpose of the book is to emphasize the role of some women 
writers (who lived from 19th century to the present) who have 
devoted a large part of their editorial production to the field of 
children’s literature. Specifically, the research aims at highlighting 
how the female contribution has modified the antiquated structures 
and categories used within the literature for childhood. These writers 
proposed in their books dissonant and divergent characters compared 
to the custom of having courageous boys and silent and submissive 
girls as protagonists. Finally, the pedagogical value of some topics 
that appear repeatedly in their works is emphasized in order to make 
them fully usable at an educational level. The chapters also offer a 
comparative look at some European realities thanks to the scientific 
contribution of researchers from various geographical and scientific areas such as Italy, Slovenia, 
Russia, Greece, Austria, Germany, Poland, Portugal, UK and USA.  
 

 
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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