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Nieuws uit het SGKJ-bestuur
Als u deze Nieuwsbrief leest, is het volop zomer. Het is een periode waarin de SGKJ doorgaans geen
activiteiten voor haar vrienden organiseert, omdat veel mensen op vakantie gaan of genieten van
andere zomerse activiteiten. Dat geldt natuurlijk ook voor de bestuursleden. Ondertussen kijkt het
bestuur echter ook vooruit naar de excursie en studiedag die het komend najaar op het programma
staan, daarbij geïnspireerd door de zeer geslaagde studiedag in de Chocoladefabriek te Gouda op
donderdag 21 april. Wat was het fijn om op deze gastvrije locatie veel SGKJ-vrienden te ontmoeten
en samen met hen te luisteren naar boeiende en zeer gevarieerde lezingen rond het thema kinderen jeugdpoëzie door de eeuwen heen. Een hoogtepunt deze dag was de overdracht van 150 door
uitgeverij Van Goor uitgebrachte kinderboeken aan het Streekarchief Midden Holland door Frits
Booy.
Vanzelfsprekend hopen we dat onze najaarsactiviteiten net zo plezierig zullen verlopen.
Wat hebben we voor u in petto? Allereerst is er op 26 september een excursie naar het Regionaal
Archief Alkmaar, waar op het gebied van oude kinderboeken veel moois te bewonderen is, zoals
uitgaven uit het fonds van uitgeverij Kluitman, kinderprenten en jeugdboeken over het beleg en
ontzet van Alkmaar. Over die laatste zal Eric Duijff het een en ander vertellen. Half augustus kunt u
de uitnodiging voor deze excursie tegemoet zien.

Uitgaven over beleg en victorie van Alkmaar uit 1917, 1929, 1930, 194X en 1980.
Verder vindt op 11 november op de Radboud Universiteit in Nijmegen onze najaarsstudiedag plaats,
waarbij het thema historische jeugdboeken is. Tijdens deze studiedag staan we ook stil bij het
afscheid van Margreet van Wijk als secretaris van de SGKJ. Op 23 mei j.l. was haar laatste
bestuursvergadering en heeft ze het stokje overgedragen aan Lineke de Vries, die zich verder op in
deze Nieuwsbrief voorstelt.
Voor nu wens ik u een mooie zomer!
Janneke van der Veer, voorzitter SGKJ
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Wat hield ik als kind van lezen. Nu nog trouwens.
Winterboeken, Dik Trom en Pietje Bell, Kruimeltje, De
Kameleon, tijdschriften, boeken van de zondagschool, boeken
bij mijn oma… Ik verslond ze. Het liefst een boek per dag. En
als er geen boeken meer waren, dan maar de tekst op het pak
hagelslag of de pot jam. Trouwe bezoeker van de bibliotheek
in het dorpshuis was ik. Daar haalde ik later meisjesboeken.
De hele “Witte Ravenserie” heb ik gelezen.
Boeken over stoute kinderen, over ontdekken van jezelf en de
wereld, en romantische boeken waarin de “heldin” haar geluk
vindt, wisselden elkaar af. Ik hield van de ontwikkeling van
een verhaal en ik hield van het gevoel van wat er allemaal mogelijk was. In boeken was het leven niet
saai. In boeken wisten de hoofdpersonen moeilijkheden te overwinnen. Dat kon ik in mijn eigen leven
goed gebruiken.
Pas later kreeg ik interesse voor de structuur van teksten, motieven, thema’s. Daarom ben ik
Nederlands gaan studeren. Die studie heb ik in mijn werk als bestuursadviseur en directeur van
onderwijsinstellingen goed kunnen gebruiken. Later heb ik daar een studie bedrijfskunde aan
toegevoegd. Aan mijn kinderen heb ik ondertussen de liefde voor lezen doorgegeven. In hun werk
zijn taal en communicatie essentieel.
En nu ben ik met pensioen. Samen met mijn man heb ik een fruitkwekerij in Zweden en ben ik bezig
met een ontwerpgericht onderzoek voor de ontwikkeling van onderwijsorganisaties. Daar is nu het
secretariaat van de SGJK bij gekomen. Ik hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen en kan leren. Op de
studiedag in Gouda heb ik ervaren dat de vrienden over veel kennis beschikken en die graag delen.
De SGKJ moet interessant blijven. Daarom kan ik me zo voorstellen dat we regelmatig niet alleen met
het bestuur, maar ook met de vrienden, brainstormen over de ontwikkeling van ons programma en
ons aanbod.
U kunt mij en onze stichting via de mail bereiken: stichtinggkj@gmail.com.
Lineke de Vries
In Memoriam Jo Thijssen
Op zaterdag 25 juni is onze SGKJ-Vriend Jo Thijssen overleden. Jo was
een actieve verzamelaar en onderzoeker van centsprenten en
nieuwjaarsprenten, die altijd bereid was zijn kennis met anderen te
delen. Op vrijwel alle studiedagen was hij aanwezig en voor de reeks
De Waare Rijkdom schreef hij in 2012 Trappen des Ouderdoms.
Ondanks de slopende ziekte die zich meer dan een jaar geleden
openbaarde, bleef Jo zich betrokken en actief inzetten voor de SGKJ.
Het kostte hem moeite aanwezig te zijn op de studiedag in november
2021 en als voorzitter van de jury voor de Hieronymus van
Alphenprijs het juryrapport voor te lezen. Tekenend voor zijn inzet en
werklust is dat Jo zich ook beschikbaar stelde als juryvoorzitter voor
de toekenning van de prijs in 2023. Deze taak heeft hij niet kunnen
voltooien. Helaas moest hij ook de laatste trede van zijn levenstrap nemen.
Aernout Borms
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SGKJ-activiteiten
Op 21 april werden de SGKJ-Vrienden bij een zeer gastvriendelijk archief in Gouda ontvangen voor
een goed bezochte studiedag. Er waren lezingen rondom het thema poëzie, vrienden lazen hun
meest geliefde gedicht voor en gaven aan waarom dat gedicht voor hen zo belangrijk is. In het
najaarsnummer van de 'SGKJ-Berichten' wordt een verslag van de studiedag opgenomen en enkele
bijdragen gebaseerd op de lezingen over Johannes van Soest, A.B. van Meerten-Schilperoort en C.
Robidé van der Aa, David Tomkins en Pieter ’t Hoen.
De nieuwste blog op de SGKJ-website gaat over Het rampjaar 1672, aan de hand van een in 1674
verschenen anoniem leerboek: De Franse tirannie, Nieuwe spiegel der Jeugd.

Oproep aan verzamelaars
In ons tijdschrift SGKJ-Berichten laten we elke aflevering een verzamelaar van bijzondere kinder- en
jeugdboeken aan het woord (met passende illustraties). Een rubriek waarvoor al veel enthousiaste
vrienden van de SGKJ een bijdrage hebben geleverd en waarin we een kijkje kregen in de collecties
van deze verzamelaars. Mocht je zelf een boeiende verzameling oude kinder- en jeugdboeken
hebben, het liefst rondom een bepaald genre, tijdvak of auteur/illustrator, en zou je daar iets meer
over willen vertellen, neem dan contact op met de redactie van de SGKJ-Berichten
(toin.duijx@wxs.nl). En uiteraard hoeft het niet zo’n uitgebreide collectie te zijn als die van Umberto
Eco op het plaatje.

Toin Duijx
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Schenkingen
Aan het slot van de studiedag in Gouda vond de overdracht plaats van
een schenking van SGKJ-vriend Frits Booy van zo'n honderdvijftig
kinderboeken uit het fonds van Van Goor aan het Streekarchief Midden
Holland. Dit werd met het tekenen van een overeenkomst bezegeld. Het
streekarchief is erg blij met deze schenking, want er worden zo leemtes
in hun collectie kinderboeken van uitgeverij Van Goor opgevuld.

Het Allard Pierson (voorheen
Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek van
Amsterdam) kreeg een belangrijke schenking binnen: de
Jan Kruis-collectie met 4000 originele (strip)pagina’s,
tekeningen en andere illustraties. We kennen Jan Kruis
(1933-2017) van de strip Jan, Jans en de kinderen die hij in
1970 voor Libelle ging tekenen. Deel 1 verscheen in 1974
bij Wiggers in Mijdrecht, deel 63 verscheen in 2019. Vanaf
1999 werden de strips door andere tekenaars gemaakt onder de naam Studio Jan Kruis. Jan Kruis
ontving in 2009 de eerste MartenToonderprijs. In Orvelte is een Jan Kruis Museum gevestigd.
Een collectie van 800 kinderboeken met een fiets op de voorkant, verzameld door Minke Kuipers uit
Winsum, wordt opgehaald door de voorzitter van Fietsersbond Utrecht. Zo meldt de Vogelvrije
Fietser het tijdschrift van de Eerste Nederlandse Fietsers Bond.
Hieronder drie voorbeelden verschenen rond 1900. Waarschijnlijk zitten deze niet in de
collectie met 800 boeken, want ze zijn heel zeldzaam.
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Tentoonstellingen
Huis van het Boek:
"BoekenZoo" is een familietentoonstelling met als thema de dierentuin. De expositie is zo ingericht
dat de bezoekers langs verschillende dieren lopen. Het museum heeft geput uit de collectie
geïllustreerde boeken, van middeleeuwse bestiaria tot moderne kunstenaarsboeken en
kinderboeken. Dierentekeningen vervullen verschillende functies: om te leren over dieren in verre
landen, als symbool voor menselijke eigenschappen of gewoon als mooie en grappige versiering. Ook
dienen dieren als symbool, zowel in religieuze boeken als in kinderboeken. Zie voor wat voorpret
alvast dit boek over Artis: De geschiedenis van Gulzigen Tobias door D.A. Bueno de Mesquita (1919).
In kinderboeken speelt een (al dan niet aangekleed) dier vaak de hoofdrol. Het verhaal is dan een
makkelijke metafoor om kinderen iets bij te brengen. De rups die uitgroeit tot een vlinder of de
sterke leeuw die voor niemand bang is: kinderen leren levenslessen via de verhalen over dieren.
Hierbij enkele voorbeelden van boeken over dieren, ontleend aan de collectie met 650
prentenboeken via Delpher op het Geheugen van Nederland, bij het thema ‘Aangeklede, sprekende
en denkende dieren’.

Internet
De website van DBNL is vernieuwd. De collectie jeugdliteratuur is hier te vinden.
Op de website van Delpher zijn weer veel nieuwe digitale boeken toegevoegd, onder meer 1023
kinderboeken!
De jaarlijkse Summerschool on the History of the Book van het Allard Pierson en de vakgroep
Boekwetenschap wordt dit jaar gehouden in de net heropende Artis Bibliotheek. De Summerschool
dit jaar in het teken van deze collectie. Helaas geen onderwerpen over kinderboeken of
centsprenten, maar natuurlijk wel véél andere interessante lezingen en workshops.
Op de website van Historiek staat een artikel over Tonny Vos-Dahmen von Buchholz: ‘Van
secretaresse van Rost van Tonningen tot succesvol auteur van jeugdboeken’. Ze is een van de
personen die voorkomen in het recent verschenen boek van Paul van de Water Foute vrouwen
(Omniboek), met levensverhalen van vrouwen die collaboreerden of op andere manieren de bezetter
hielpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de kinderboekenwereld bleef het stil over haar
achtergrond, zo staat in het Lexicon van de Jeugdliteratuur wel vermeld dat ze een secretaresseopleiding bij Schoevers volgde, maar niet voor wie ze in de oorlog werkte. In 1975 kreeg ze voor
Arenden vliegen alleen een Zilveren Griffel; het werd geen Gouden Griffel ‘omdat de Amsterdamse

-6juryafvaardiging haar verweet dat haar boek een Blut und Boden-karakter had, wat tot grote woede
van de schrijfster leidde’, zo meldt het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland.
Ook op de website van Historiek een bijdrage over Wim Hora Adema (1914-1998) – Ze was
journaliste, feministe en oprichtster van Opzij. Ze schreef voor kinderen,
vertaalde en bewerkte jeugdboeken, stelde bloemlezingen samen, en schreef
kritische stukken over jeugdliteratuur. Haar ontslag in 1968 na dertig jaar
trouwe dienst bij Het Parool klinkt als een #MeToo kwestie. Ze vertrok met
een groep loyale talentvolle vrouwen en raakte betrokken bij
ManVrouwMaatschappij. In 1972 lanceerden ze het blad Opzij.

Op de website van Eames Fine Art Gallery (bij een tentoonstelling tot 22 juli) over The golden Age of
Illustration, is werk van diverse illustratoren te zien waaronder Aubrey Beardsley, William Nicholson
en John Tenniel.
In september is een virtuele conferentie gepland over ‘the representation of animals and humananimal relations in American popular culture’, georganiseerd door de PopMeC Association for US
Popular Culture Studies.
De antropomorfistische verbeelding van dieren in kinderboeken is wijd verbreid. Ze dragen kleren,
spreken en denken. We kennen ze al eeuwenlang in sprookjes en fabels. In het CBK levert het genre
‘antropomorfistische verhalen’ maar liefst 27368 treffers op, 14129 titels daarvan zijn
prentenboeken.
De oudste titel in dit genre is De noodlottige gevolgen der kinderlijke ongehoorzaamheid,
geschetst in de lotgevallen van een jong katje (Geysbeek, 1816). Het is een bewerking van het Engelse
verhaal The comic adventures of old Dame Trot and her cat. Vrouw Trot redt een kat die door jongens
mishandeld wordt, en is heel verbaasd wanneer de kat, die ze Truitje doopt, haar plechtig
aanspreekt.

De kat kan nog veel meer: ze maakt het
ontbijt klaar, het huis schoon, speelt kaart
met de hond, geeft dansles, scheert de hond,
en kleedt zich als een dame. Dat schiet Vrouw
Trot in het verkeerde keelgat: dergelijke
opschik is niet in orde, en Truitje wordt de deur gewezen. Truitje belandt in een logement waar ze
door Vrouw Trot wordt teruggevonden en mee naar huis genomen. Dan zijn er nog allerlei
sprookjesachtige gebeurtenissen met een dwerg en een reus, de kat verandert in een meisje, maar
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leert.

Bijzondere ontdekkingen
Nursery rhyme
Bij nieuwe buren in de Knarrenhof, excuses, ‘De hof van Zutphen’ zag
ondergetekende een fraaie kruissteek-doek aan de wand hangen met
een afbeelding van een Engels bakerrijm: The old women who lived in a
shoe. De buurvrouw had het lang geleden geborduurd, zonder de
herkomst te kennen. Een goede reden om eens te kijken naar meer
informatie over dit bakerrijm.
In The Oxford nursery rhyme book van Iona en Peter Opie staan twee
versies.

Er zijn ook prozabewerkingen gemaakt van dit bakerrijm dat voor het eerst in 1794 werd
gepubliceerd. In de negentiende eeuw is er een prentenboek van gemaakt, gedrukt door Kronheim.
In My First Picture Book, Printed in colours by Kronheim (1875) gaat het om een vrouw die door een
reus van huis en echtgenoot wordt beroofd, waarna ze in een schoen van de reus gaat wonen met
haar twaalf zonen. Na een aantal jaren gaan de jongens naar het kasteel van de reus om hun vader te
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en dan gaat hij op zoek naar zijn schoen. Hij verwoest het schoenhuis, maar wordt gedood door de
zonen. Vader, moeder en kinderen leven nog lang en gelukkig in een nieuw huis. De kleurenlitho’s
zijn gemaakt door Joseph Martin Kronheim en gedrukt bij het door hem opgerichte bedrijf Kronheim
& Co.
L. Frank Baum (1856-1919) nam in Mother Goose in Prose (1897) een prozabewerking op van
dit oude rijm. Hierbij gaat het om een moeder van vier dochters, die - nadat ze zijn uitgevlogen hoopt te genieten van een rustige oude dag. Maar dan sterven de dochters een voor een, en komen
de kleinkinderen bij de oude vrouw wonen. Ze laat steeds stukjes aan haar huisje bijbouwen, zodat
het huis steeds meer de vorm van een schoen krijgt. Uiteindelijk heeft ze zestien kleinkinderen die ze
moet kleden en voeden en als ze een streek uithalen een pak slaag geeft: ‘a sound whipping’.
Een Nederlandse bewerking van dit rijm is te vinden in Van dit en dat, van alles wat (Vlieger,
1875) waarbij het pak slaag wordt vergezeld van een (typisch Nederlands?) dreigement.

Jeannette Kok
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Het nadeel van Delpher bij familieonderzoek is dat je steeds bij bronnen komt
die op zich, ook als ze niets met mijn familie
te maken hebben, boeiende informatie
opleveren en je dus alles gaat lezen en lezen
en nog eens lezen ook al kom je met je eigen
onderzoek geen stap verder. Zo belandde ik
bij de aflevering van De Groene
Amsterdammer. Weekblad voor Nederland
van zaterdag 19 april 1930.
Een heel bijzonder nummer dat de titel
‘Neger-nummer’ heeft en een wel heel
bijzondere illustratie van Joh. Braakensiek
op de eerste pagina heeft. Onder de
illustratie staat wat de lezer in het nummer
kan verwachten: ‘En negers, niets dan
negers op de verdere pagina’s. (…) Hier laten
we dus Negers aan het woord. Negers en
auteurs over negers. Ieder zingt er zooals hij
gebekt is. En de lezer moet zelf maar zien,
wat hij ervan denkt.’
In verschillende bijdragen wordt aandacht
geschonken aan negers, waarbij in het
inleidend artikel van een zekere prof.dr L.
Bolk hun plaats met betrekking tot
‘menschwording’ wordt beschreven met
foto’s van een ‘jonge Afrikaanse Negerin’,
‘Afrikaansche Neger-politieagenten’ en een
‘jonge Afrikaaansche Negerin met fraaie
tatoueering.’ Maar ook aandacht voor de
‘kunst en kunstnijverheid der Negers’,
‘Neger-Muziekinstrumenten’, ‘Actueel
Neger-tooneel te Londen’, een verhaal van
Kees van Bruggen over een ‘Neger-Bal’, een
artikel over zwarte schrijvers en een bijdrage
over spirituals. En nog veel meer, echt een
interessant tijdsdocument, waarin ook over
de discriminatie van de negers wordt
geschreven en de lezer, zoals op de eerste
pagina stond, een eigen mening moet
vormen.
Maar wat mij vooral opviel stond op pagina
35, ‘Uit het kladschrift van Jantje’. Een
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is niet te achterhalen.
En bij het artikel van Melis Stoke over ‘De negers in ons huiselijk verkeer’ viel mij vooral de laatste
alinea op. Een zwarte sinterklaas met een wit knechtje. En dat al in 1930.
Lang leve Delpher, waarbij je ook al zoek je iets anders heel verrassende, interessante ontdekkingen
doet.

Toin Duijx

Bijzondere uitgaven
De ontdekking van het speciale kind. Over de negentiende-eeuwse
Idiotenschool van dominee Van Koetsveld / Annemieke van Drenth. AUP,
2022. 240 p. - 9789463724586 ; paperback € 31,99 / e-boek € 14,99.
Annemieke van Drenth onderzoekt aan de hand van de geschiedenis van
de Haagse Idiotenschool hoe speciale kinderen in de loop van de
negentiende eeuw ontdekt werden. Dominee Cornelis E. van Koetsveld
richtte deze eerste school voor speciaal onderwijs op met steun van de
zeer betrokken koningin Sophie. Kinderen die niet mee konden komen in
het gewone lager onderwijs werden er onder de noemer ‘idioot’
opgenomen.
Idiotisme werd niet langer als ziekte gezien, maar als stagnatie in de
kinderlijke ontwikkeling. Prikkeling van de zintuigen moest de innerlijke
wereld van het kind doen ontwaken.(bron: website AUP)
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We kennen dominee Cornelis E. van Koetsveld (1807-1893) ook als auteur van kinderboeken. Het CBK
bevat 45 titels van boeken, met godsdienstige en zedelijke verhalen, versjes en kinderpreken, maar
ook Sprookjes in den trant van Andersen (1858). In zijn eerste boek voor kinderen: De portefeuille
met platen, of Grootvader Sprankhof en zijne kleinkinderen (S.E. van Nooten, 1841) schrijft hij in de
Voorrede dit pleidooi voor kinderboeken.

Vakliteratuur
Elise van Calcar (1822-1904), een gedreven en begeesterd leven /
Annette Faber. – Uitgeverij Verloren, 2022. 576 p. – ISBN
9789087049942 ; €45,00.
‘Stoer, kort-beslist, geen tegenspraak duldend, slechts noode
wederleggingen aanhoorende, is Mevr. Elise van Calcar een van die
figuren, welke de hen omringenden weten te domineeren, zoo al niet
intimideeren, en wier onbuigbare wil bergen weet te verzetten.’
De vrouw die hier door haar tijdgenote Wilhelmina Drucker
beschreven wordt was in haar eeuw een landelijk bekende
persoonlijkheid. Elise van Calcar (1822-1904) bracht als schrijfster,
pedagoge, feministe en spiritualiste haar ideeën onder de aandacht
van het Nederlandse volk. Ze stond voor haar meningen en was van
tegenspraak niet gediend.
In haar lange leven schreef Elise van Calcar tientallen boeken en
bracht ze haar eigen tijdschriften op de markt. Zij introduceerde de ideeën van Fröbel in het
bewaarschoolonderwijs. Ze roerde zich in het discours rond het opkomende feminisme. Daarbij wees
ze met grote nadruk op de noodzaak van beroepsonderwijs voor meisjes en kritiseerde ze de
verouderde huwelijkswetgeving. Van jongs af aan was ze geïnteresseerd in een mogelijk leven na de
dood; ze ontwikkelde zich tot de spil van het opkomende godsdienstige spiritualisme in ons land. Dit
omvangrijke onderzoek van Annette Faber geeft een boeiend beeld van het leven van deze gedreven
en fascinerende vrouw. (bron: uitgever)
In het Centraal Bestand Kinderboeken vinden we publicaties van Elise van Calcar die verwijzen naar
haar interesse in de ideeën van Fröbel: De kleine papierwerkers ( 4 delen over papiervouwen, 1863-
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jonge Nederland met bijschriften van Mevr. Elise van Calcar (3 delen uitvouwprentboeken 1873-1875
met deeltitels: Altijd wat anders, Telkens mooijer, Nooit uitgekeken.
Zie over deze wonderboeken het artikel van Karin Vingerhoets in De
Boekenwereld jrg. 32 no. 1, (2016), pag. 48-53.
Elise van Calcar schreef heel veel boeken, onder meer over Fröbel.
Speciaal voor kinderen schreef ze onder de naam Elise Schiotling: Och,
wat lieve prentjes, een geschenkje ; Belofte maakt schuld, een nieuw
geschenkje ; Vertellingen van de oude tante Christine ( alle drie bij
Tielkemeijer in 1848)
Als E. van Calcar-Schiötling verschenen bij diezelfde uitgever: Uit verre
landen en van nabij, verhalen voor de jeugd (1850) ; Gebeden in poëzy
en proza, bij verschillende gelegenheden, voor kinderen van
onderscheidene leeftijd (1851) ; Moeders A. B. C. Boekje (1856).
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Deze onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbrief is een tussentijdse aanvulling op de SGKJ-Berichten. De
Nieuwsbrief wordt verzorgd door Jeannette Kok en Aernout Borms. 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
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