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SGKJ-Nieuwsbrief 49     

  
15 december 2022 

 

Nieuws uit het SGKJ-bestuur 
Tot onze droefheid kregen we onlangs bericht dat SGKJ-vriend 

Piet J. Buijnsters op 17 november is overleden. Veel van onze 

vrienden zullen goede herinneringen hebben aan ontmoetingen 

met hem (en zijn vrouw Lin) tijdens studiedagen en excursies. 

Elders in deze Nieuwsbrief vindt u het In memoriam dat Toin 

Duijx naar aanleiding van het overlijden van Piet Buijnsters 

schreef. 

De najaarsstudiedag rond het thema ‘historische jeugdboeken’, 

die op 11 november plaatsvond bij de Radboud Universiteit 

Nijmegen, was zeer geslaagd. De deelnemers aan deze dag – we 

zijn blij met de mooie opkomst! – luisterden geboeid naar de 

interessante lezingen, die vergezeld gingen van presentaties met 

tal van fraaie afbeeldingen. Aan het einde van de studiedag 

namen we afscheid van Margreet van Wijk als secretaris van 

onze stichting, die daarbij natuurlijk in het zonnetje is gezet. 

Op 8 december j.l. kwam het bestuur bijeen in Nieuw Balinge, waar onze nieuwe secretaris Lineke de 

Vries woont. Tijdens de vergadering hebben we onder meer de plannen voor de eerste maanden van 

2023 verder uitgewerkt. Zo wordt op 10 maart een excursie georganiseerd naar het Nationaal 

Onderwijsmuseum in Dordrecht, waar we de tentoonstelling boom roos vis, over leren lezen en 

leesplezier zullen bekijken. Conservator Jacques Dane zal daarbij een toelichting verzorgen. Ruim een 

maand later, op 21 april, vindt in de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU) de voorjaarsstudiedag 

plaats, waarbij het thema ‘Tweelingen en andere duo’s in oude kinderboeken’ is. Verschillende 

sprekers zullen die dag een lezing houden over meer en minder bekende tweetallen uit 

kinderboeken. Verder zal  conservator Marco van Egmond van de Universiteitsbibliotheek Utrecht 

een toelichting geven op de oude kinderboeken in de Bijzondere Collecties van de UBU. En ten slotte 

wordt die dag de Hieronymus van Alphen Prijs 2023 uitgereikt. Het bestuur hoopt zowel in Dordrecht 

als in Utrecht veel vrienden te ontmoeten.  

Voordat het zover is, moeten de SGKJ-vrienden echter hun brievenbus in de gaten houden. Rond de 

komende jaarwisseling kunnen zij namelijk het Nieuwjaarsgeschenk tegemoet zien,  wederom een 

fraai geïllustreerde uitgave. En zoals altijd is het geschenk niet te koop, maar exclusief voor onze 

https://www.onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/boom-roos-vis?gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdwxIrk9cZgesY0QFUPrxLiy_jELAR-cQfx4Bq-hd5siTArz1DYbzXoxoCFlwQAvD_BwE
https://www.onderwijsmuseum.nl/tentoonstelling/boom-roos-vis?gclid=CjwKCAiAs8acBhA1EiwAgRFdwxIrk9cZgesY0QFUPrxLiy_jELAR-cQfx4Bq-hd5siTArz1DYbzXoxoCFlwQAvD_BwE
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vrienden. Voor lezers van deze Nieuwsbrief die nog geen SGKJ-vriend zijn, misschien een reden om 

zich aan te melden als donateur. Dat kan via onze website.  

 

Rest mij u gezellige feestdagen toe te wensen en een prachtig 2023!  

 

Janneke van der Veer, voorzitter SGKJ 

 

Bij de afbeelding  

Kerstvertellingen (1930) van Dien Brinkgreve (1883-1938) bevat gedichten en verhalen waarin de 

kerstgedachte wordt uitgedragen. ‘De zeven kaarsjes’ gaat bijvoorbeeld over de dertienjarige Tineke 

die als kindermeisje gaat werken. Het grootste deel van haar verdiensten staat ze af aan haar moeder 

die sinds de dood van haar man heel weinig inkomsten heeft. Twee dubbeltjes per week mag Tineke 

zelf houden en die spaart ze om een kerstboompje van te kopen waar het hele gezin van kan 

genieten. Het boek is van illustraties voorzien door Nans van Leeuwen (1900-1995), de omslag is van 

Piet Marée (1903-1999). 

 

In Memoriam prof. dr P.J. Buijnsters 
 (18 oktober 1933 - 17 november 2022) 

Een van de meest prominente wetenschappers 

die zich bezighouden met de geschiedenis van de 

jeugdliteratuur is ons ontvallen. Een echte 

professor van de oude stempel en vooral een 

aimabel mens. Mijn eerste herinnering aan hem 

is een ontmoeting waarin hij me uitgebreid sprak 

over mijn bibliografie van het werk van de 

Filantropijnen, een achttiende-eeuwse beweging 

van onder meer de Duitse pedagoog 

J.B.Basedow, in Nederland, onderdeel van mijn 

afstudeerproject aan de UvA. Het was nog in de 

tijd dat je naar alle bibliotheken moest om in 

kaartcatalogi onderzoek te doen. Hij vertelde dat 

hij en zijn vrouw mijn werkstuk vaak 

raadpleegden en vooral dat ze zich herkenden in 

de wijze waarop ik alles verzameld had. Zij 

werkten aan een bibliografie van oude 

kinderboeken en kwamen dezelfde problemen 

tegen die ik in mijn inleiding beschreef. Wat een 

geweldig compliment en dat van een hoogleraar 

waar ik erg tegenop keek. Vanaf die tijd was er 

als ik hem ontmoette altijd tijd voor een goed 

gesprek over oude kinderboeken. Ik ga dat erg 

missen. 

 

https://www.hetoudekinderboek.nl/over-de-sgkj
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Piet Buijnsters, jawel gewoon Piet, want bij de bijeenkomsten van de SGKJ wilden hij en zijn vrouw 

met hun voornaam aangesproken worden. Zij waren op veel studiedagen aanwezig. En steeds bereid 

om als iemand met een vraag over oude kinderboeken zat suggesties te geven om tot een antwoord 

te komen. En als dat niet ter plekke lukte, kreeg je een week later vaak een mailtje. 

Op de rouwkaart staat: ‘Om in oude en nieuwe boeken. Wijze lessen op te zoeken. En dat staat mij 

wonder aan’, een uitspraak van Hiëronymus van Alphen. In 1967 verscheen, ingeleid door Piet 

Buijnsters, Bloemlezing uit het werk van Hieronymus van Alphen. Hij schreef een studie over Van 

Alphen en verzorgde een uitgave van Kleine gedigten voor Kinderen. Het citaat is zo toepasselijk op 

zijn leven en werk. Buijnsters studeerde Nederlands in Nijmegen, promoveerde daar en bracht er ook 

zijn werkzame leven door, uiteindelijk als hoogleraar Boekwetenschap en Nederlandse Letterkunde. 

Hij had bijzondere belangstelling voor de achttiende en negentiende eeuw, en publiceerde onder 

meer over Agatha Deken en Elisabeth Wolff en Rhijnvis Feith, 

maar ook over het antiquariaat in Nederland en Vlaanderen. 

In 2005 werd voor het eerst de Hieronymus van Alphenprijs aan 

twee personen toegekend, aan het echtpaar Buijnsters. ‘Twee 

personen die aanvankelijk afzonderlijk publiceerden en meestal 

niet over kinderboeken. Sinds een aantal jaren werken ze nauw 

samen op het gebied van het oude Nederlandse kinderboek. En 

dat heeft geresulteerd in twee omvangrijke publicaties.’  Die 

twee publicaties waren Bibliografie van Nederlandse school- en 

kinderboeken 1700-1800  en Lust en Leering, Geschiedenis van 

het Nederlandse Kinderboek in de negentiende eeuw, beide 

uitgegeven door de Zwolse uitgeverij Waanders. Na 2005 

volgden er nog verschillende belangrijke uitgaven van wat in de 

wandelgangen ‘de Buijnsters’ werd genoemd.  

   

In het juryrapport wordt hun werkwijze heel mooi 

omschreven: ‘Wat aan de auteurs bijzonder is, is dat ze een 

aanstekelijk, eigenlijk puur particulier enthousiasme voor het 

oude kinderboek in de breedste zin van het woord weten te 

verbinden met enerzijds wetenschapsbeoefening en 

anderzijds popularisering van dit onderwerp. Dit is een 

belangrijke vernieuwing. Knap is dat zij er in slagen het 

fenomeen “historische kinderboeken” zodanig te presenteren, 

dat het als cultuurhistorisch object serieus wordt genomen, 

wat een impuls betekent voor verdere naspeuringen en 

wetenschappelijk onderzoek.’  

Bea Ros interviewde Piet Buijnsters twee jaar geleden, een 

interview dat we ook mochten publiceren in de SGKJ-

Berichten. Het interview geeft een heel goed beeld van Piet 

Buijnsters, een eminente hoogleraar, en vooral aardige SGKJ-

vriend die we zeker zullen missen. 

 

Toin Duijx 

https://www.ru.nl/over-ons/overradboud/geschiedenis/radboud-erfgoed/verhalen-blogs/verhalen-erfgoed/emeritus-hoogleraar-piet-buijnsters/
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SGKJ-activiteiten  
Zie op de website een blog van Toin Duijx:  Mance Post: ‘Tekenares uit de schaduw’  

Zie verder over Mance Post de rubriek Vakliteratuur. 

 

 

Vakliteratuur 
Met de paplepel. Beeldvorming over joden in Nederlandstalige 

jeugdverhalen, 1782-heden / Ewoud Sanders. Walburg Pers, 2022. 

– 272 p. ; ill. - ISBN 9789462499492, € 30,- 
In de vorige Nieuwsbrief werd dit boek al aangekondigd. Op de 

achterkant van de uitgave staat een reactie van Geert Mak: ‘Weinig 

antisemitisme in dit brave land? In één ruk scheurt Ewoud Sanders 

al die zelfvoldaanheid aan flarden, voorbeeld na voorbeeld, iedere 

keer een stomp in je maag. Een verpletterend onderzoek.’  

 

Voor het eerst is zo diepgravend onderzoek gedaan naar 

beeldvorming in jeugdliteratuur. Dat in teksten en beelden voor 

kinderen zoveel informatie te vinden is over de denkbeelden van 

schrijvers en tekenaars over groepen in de samenleving wordt in dit 

onderzoek aangetoond. Hoe men de Joodse medemens beschreef 

en afbeeldde laat niet alleen de soms zeer grove vooroordelen zien 

van de makers, maar ook hoe Joden op straat werden behandeld. Goedbedoelende auteurs, vaak 

onderwijzers of dominees, geven hun lezers de boodschap mee dat kinderen Joden niet mogen 

pesten, dat Joden ook goede mensen kunnen zijn. Hetgeen aantoont hoe er met deze groep in de 

praktijk werd omgegaan. Ewoud Sanders heeft de oorsprong van vele verhalen die eeuwenlang 

werden heruitgegeven, vaak met andere titels, weten te achterhalen. Schokkende stereotyperingen 

en vooroordelen volgen elkaar op, in orthodox-protestante jeugdboeken tot de dag van vandaag. 

Ewoud Sanders schrijft in de Inleiding: ‘Om lezers niet te ontmoedigen: het is niet allemaal kommer 

en kwel.‘ Het is naast de schokkende inhoud ook een heel interessant boek, met veel informatie over 

auteurs, over de inhoud en de achtergronden van verhalen, over opvattingen van wat voor kinderen 

geschikt werd geacht en over opvoedkundige ideeën. Ook de beeldvorming via de illustraties waarbij 

met verschillende  technieken werd gewerkt is interessant. Ewoud Sanders deed zeven jaar 

onderzoek voor dit ‘vreselijke maar noodzakelijke’ boek, zoals hij zelf zegt in een gesprek 

uitgezonden op 4 december in de Taalstaat.  

Wat je met de paplepel binnenkrijgt is niet makkelijk uit te wissen. Dat blijkt ook uit het boek van 

Gerard Groeneveld: Hitlers jongste hoop: in Duitsland werden al in 1933 de school- en kinderboeken 

aan de nieuwe leer aangepast.  

Dat in Nederland in oorlogstijd zoveel Joden steeds verder stapsgewijs uit het maatschappelijk leven 

konden worden verwijderd is mede veroorzaakt door de vooroordelen die bij een deel van de 

bevolking leefden en die door de nazi’s werden versterkt. (JK) 

 

https://www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2022/mance-post-tekenares-uit-de-schaduw
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/de-taalstaat/9131ea24-8aad-4c4b-984d-ff5c958494ab/2022-12-03-ewoud-sanders
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De wereld van Jantje. Felix Hess: schilder en tekenaar 1878-1943 / Sytze 

van der Veen. Amphora Books, 2022. 250 p.  €30,-.  

In de vorige Nieuwsbrief is dit boek al aangekondigd. Het is een mooi 

vormgegeven geheel geworden, ingedeeld in korte thematische 

hoofdstukken en van veel beeldmateriaal voorzien. Sytze van der Veen 

zegt in zijn voorwoord dat hij het leven van Felix Hess moest vormgeven 

aan de hand van ‘biografische flarden’. Er zijn weinig schilderijen, brieven 

en andere documenten over Felix bewaard gebleven. Ook  over zijn vrouw 

Elisa Hess-Binger (zij vertaalde en schreef voor kinderen) was weinig te 

vinden. Felix Hess illustreerde onder andere De ongeloofelijke avonturen 

van Bram Vingerling door Leonard Roggeveen (1927), het favoriete boek van Harry Mulisch.  

Aan de hand van afleveringen Uit het kladschrift van Jantje en uitgebreide informatie over 

maatschappelijke gebeurtenissen en diverse personen die door ‘Jantje’ op de hak werden genomen, 

heeft Sytze van der Veen een heel interessant beeld van de tijd geschetst. Zijn stijl is eloquent èn 

‘recht-voor-zijn-raap’. Karaktertrekken van Felix Hess weet Sytze van der Veen te duiden in de 

onderwerpen van de tekeningen voor het kladschrift. Felix Hess kleurde de tekeningen na publicatie 

in De Groene Amsterdammer, wat een onverwacht mooi beeld geeft. De betekenis wordt zo helder 

uitgelegd dat iedere lezer de beeld-discussie goed kan volgen. Een aanrader, heel goed geschreven, 

met humor en veel historische informatie. In de laatste hoofdstukken worden de oorlog en het einde 

van Felix Hess, zijn vrouw Eliza Hess-Binger en hun families beschreven. Zoveel mensen en zoveel 

talent vernietigd…    (JK) 

 

 

Het souterrain van Mance Post / Truska Bast. – Amsterdam : 

Querido, 2022. 312 p., ill.- 22 cm. - ISBN 978 90 214 60277 ; € 

24,99. 

Verzorgd uitgegeven en zeer leesbare biografie van Mance Post 

(1925-2013) met een behoorlijk aantal illustraties. Haar eerste 

werk als illustrator maakte zij in 1946 in de reeks Eigen werk, 

leerboekjes ten dienste van het tekenonderwijs op de lagere 

school door C.W. Schraa. Mance verwees echter naar Het 

schoentje van Roosmarijn met tekst op rijm van Han Hoekstra 

(1955) als haar debuut. In het CBK zijn honderden titels te vinden 

van boeken waaraan Mance Post meewerkte. Het meest bekend 

en geliefd zijn de tekeningen in de Madelief-reeks van Guus 

Kuijer en de linoleumsneden bij het werk van Toon Tellegen.    

 

Deze biografie, ingedeeld in hoofdstukken die elk een aantal 

jaren omvatten, geeft een interessant beeld van de tijd voor, 

tijdens en na de oorlog. Mance kreeg les van Piet Klaasse, was bevriend met Annelies Romein, Judith 

Herzberg, Simon Carmiggelt en andere kunstenaars, journalisten, uitgevers en schrijvers. In 2007 

kreeg Mance Post als eerste de Max Velthuijs-prijs voor haar hele werk.  
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Truska Bast heeft een mooi portret geschetst van Mance Post, haar persoonlijkheid en de invloed die 

de oorlog op haar leven heeft gehad. Ze schrijft boeiend over Mance’s jeugd en familie en over de 

kringen van uitgevers, schrijvers en kunstenaars in Amsterdam. Ze heeft het werk van Mance Post 

heel goed bestudeerd, is er een enkele keer kritisch over, maar vaak ook bijna lyrisch. De 

verschillende technieken die ze gebruikte, de mogelijkheden om 

te publiceren die ze kreeg via haar vrienden en bekenden, de 

knusheid van haar woon-werkplek voor vrienden en voor 

kinderen die soms ook model voor haar werk waren; Truska 

heeft het onderzocht en boeiend beschreven. Het lijkt alsof ze 

Mance heeft gekend, maar dat is schijn; ze heeft haar leren 

kennen door met veel mensen te praten, uit videofilmpjes, radio-

interviews en televisie-optredens, en de handgeschreven briefjes 

die - naast alle originele illustraties - in het Literatuurmuseum zijn 

bewaard. Truska Bast schrijft in het voorwoord: 

‘Kinderboekenillustratoren hebben meestal de pech dat er meer 

aandacht uitgaat naar de schrijver van het verhaal dan naar hen. 

Terwijl iedereen die ooit kind is geweest, weet dat zo’n verhaal 

niet  zonder plaatjes kan. Je hoeft maar een boek uit je jeugd 

open te slaan om dat opnieuw te ervaren. Alsof er een luikje opengaat waardoor je onmiddellijk 

terugkeert naar je gevoelswereld van toen.’  

Dat fenomeen is me uit mijn tijd bij de KB zeer bijgebleven: mensen kunnen jaren zoeken naar dat 

éne boek, met die plaatjes die ze zich nog steeds herinneren. (JK) 

 

 

Puk en Muk. Biografie van twee kabouters / door Ger Janssen. Tilburg, Ehrenbreitstein, 2022. – 312 

p. ; ill. 30 cm.  

Carl Storch, een Hongaars-Oostenrijkse kunstenaar, verzon 

verhalen over twee kabouters: Puckchen und Muckchen. Die 

verschenen in het tijdschrift Seraphischer Kinderfreund (1906-

1939) en in de Zwergenkalender (1917-1940). Storch was zowel 

illustrator (pseudoniem Klecksel) als auteur (Hӓcksel) van de 

rijmende teksten. Carl Storch was sterk beinvloed door de 

tekenstijl van Wilhelm Busch en in zijn tijd was hij een zeer 

bekende kunstenaar. Hij werd in Boedapest geboren in 1868 en 

overleed in 1955 in Salzburg. Op de een of andere manier kwamen 

die Duitse tijdschriften en kalenders terecht in de handen van 

Adriaan van Ostaden, lid van de Fraters van Tilburg en onderwijzer 

in Den Bosch. Hij was onder de indruk van de geestige illustraties 

van Carl Storch. Van Ostaden nam die over en verzon daar eigen 

verhalen bij, niet in dichtvorm maar in proza. Tussen 1925 en 1940 

verschenen tien verhalen over Puk en Muk, eerst in het 

jeugdtijdschrift De Engelbewaarder en even later ook in boekvorm. 

 

https://truskabast.nl/
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De Nederlandse auteur gebruikte het pseudoniem Frans Fransen. Rond 1930 ontstond er een 

samenwerking tussen Frans Fransen en Carl Storch. Van vier van die tien vooroorlogse boeken 

schreef Frans Fransen eerst het verhaal waarna Storch die in Salzburg woonde, die van illustraties 

voorzag. Bijvoorbeeld het boek Puk en Muk door Afrika (1937). Zijn Puk en Muk-verhalen werden een 

groot succes. De boeken beleefden vele herdrukken en miljoenen kinderen genoten van de 

avonturen van Puk en Muk. Vooral de boeken Puk en Muk (1927) en Puk en Muk en de heks (1935) 

werden ‘stuk’ gelezen.  

 

Het contact tussen de Nederlandse schrijver en de Oostenrijkse tekenaar werd door de Tweede 

Wereldoorlog verbroken en de vier Puk en Muk-verhalen die Frans Fransen daarna schreef werden 

van tekeningen voorzien door Leo van Grinsven. Na 1945 verschenen vele ongewijzigde en bewerkte 

herdrukken. En rond 1980 ook nog enkele nieuwe verhalen, geschreven door Jos Haens, met 

tekeningen van Storch uit oude Zwergenkalender. De Tilburger Adriaan van Ostaden werd in 1896 

geboren en stierf in Den Bosch in 1961.  

De Puk en Muk-boeken werden door de Drukkerij van het R.K. Jongensweeshuis uitgegeven. In 1958 

veranderde deze naam in Uitgeverij Zwijsen. Deze uitgeverij is vooral bekend voor zijn leesmethode 

‘boom-roos-vis’ (1960-heden), maar gaf en geeft nog steeds talrijke kinderboeken uit om het zelf-

lezen te stimuleren. Ger Janssen, oud-directeur van Zwijsen, heeft de geschiedenis van de 

leesmethode beschreven in zijn boek Ik ben van boom roos vis (2017), en nu heeft hij de ‘geboorte’ 

en het verdere ‘leven’ van de Puk en Muk onderzocht.  

 

Het boekenfonds van de uitgeverij is niet opgebouwd rondom bepaalde auteurs, zoals andere 

kinderboekenuitgevers. Zwijsen is gespecialiseerd in kinderboekenseries afgestemd op de interesse 

en het leesniveau van de kinderen. Vaak worden in die series boeken opgenomen van bekende 

auteurs (bijv. Els Pelgrom en Leonie Kooiker) en beginnende auteurs (bijv. Paul van Loon en Rindert 

Kromhout). Zo was de onlangs gelauwerde Marion Bloem ook bij Zwijsen begonnen in 1975. Zij was 

bij het verschijnen van haar boekjes 23 jaar.  

Het boek is helaas niet meer te koop, maar hier is het onderzoeksverslag van Puk en Muk. Biografie 

van twee kabouters te vinden.   

 

Ger Janssen 

 

 

 

 

https://pukenmuk.wixsite.com/biografie
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Kerst, Pasen en Pinksteren in zondagsschoolboekjes en andere negentiende-eeuwse literatuur voor 

de jeugd / door Cees Houtman. – Amstelveen, EON Pers, 2022. – 345 p., geïllustreerd (deels in kleur), 

€ 25,-. 

Veel SGKJ-vrienden zullen zich misschien nog de zondagsschoolboekjes 

herinneren, zelf gekregen of gezien bij vriendjes of vriendinnetjes. Of 

gewoon als een heel geliefd verzamelobject. Cees Houtman (emeritus-

hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische 

Universiteit) schenkt in een lijvige studie aandacht aan wat hij noemt ‘een 

verguisd en vrijwel vergeten literair genre van de jeugdlectuur.’ Een genre 

dat ontstond in de jaren zestig van de negentiende eeuw ‘en zijn ontstaan 

[had]  te danken aan druktechnische vernieuwingen, de introductie van 

de snelpers en de beschikbaarheid van goedkoop papier op basis van 

cellulose en houtslijp.’ In de tweede helft van de negentiende eeuw werd 

de zondagsschool een wijd verbreid fenomeen dankzij twee organisaties: 

de Nederlandsche Zondag(s)school-Vereeniging (1865) en de 

Gereformeerde Zondagschoolvereeniging Jachin (1871). En er volgden al 

snel meer organisaties vanuit verschillende stromingen. 

 

Boekjes bij kerkelijke feestdagen 

We denken bij zondagsschoolboekjes vooral aan Kerstboekjes, 

maar ook rondom Pasen en Pinksteren (en heel soms zelfs 

Hemelvaart) verschenen ze. Vaak verwijst de inhoud naar de 

kerkelijke feestdagen, maar dat was niet altijd het geval. Omdat er 

vaak sprake was van ‘geschenkboekjes’ aan het eind van het jaar, 

zijn de kerstboekjes wel in de meerderheid. Het 

zondagsschoolboekje is een typisch protestants fenomeen.  

Cees Houtman bespreekt in drie afzonderlijke hoofdstukken heel 

gedegen veel boekjes die hun weg naar een bepaald publiek 

hebben gevonden. Met diepgaande analyses, om uiteindelijk te 

trachten meer algemeen geldende uitspraken te doen over het 

besproken genre. Hij analyseert de boekjes op een levendige wijze, 

door de inhoud goed weer te geven, maar ook regelmatig te 

citeren. Zijn corpus bestaat uit kerst-, paas- en pinksterverhalen uit 

de negentiende eeuw, waarbij hervertellingen van bijbelverhalen 

buiten beschouwing bleven. En hij bekeek uitsluitend publicaties in de Nederlandse taal. Door de 

analyse van uit de negentiende eeuw afkomstige, aan Kerstmis, Pasen en Pinksteren gewijde 

verhalen toont Houtman aan dat het zondagsschoolboekje een verrassend veelkleurige vorm van 

massa-evangelisatielectuur is, en die bevinding plaatst hij duidelijk in een historisch perspectief. 

 

Uitgeverijen 

De zogenoemde zondagsschoolboekjes, maar ook andere boekjes die uitgedeeld werden aan 

kinderen bij speciale gelegenheden, werden bij verschillende uitgeverijen uitgegeven. ‘Berends in 

Harderwijk, later in Den Haag, had in de periode 1871-1899 meer dan een miljoen 
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zondagsschoolboekjes afgezet’.  En de meest bekende uitgeverij 

op dit gebied, G.F. Callenbach in Nijkerk presenteerde in de 

fondscatalogus van 1899 maar liefst achthonderd titels van 

‘kinderwerkjes’. En nog steeds verschijnen daar boekjes die je tot 

het genre van de zondagsschoolboekjes zou kunnen rekenen, 

maar wel vaak herdrukken. Houtman bespreekt ook de 

verschillende uitgevers en geeft korte typeringen in een apart 

hoofdstuk. 

 

Auteurs 

Op enkele uitzonderingen na zijn de auteurs van de 

geanalyseerde boekjes allemaal van protestantse huize, en 

daarbinnen zijn er weer verschillende stromingen. Houtman 

geeft bij de auteurs steeds een korte levensschets en 

presenteert alle auteurs kort op alfabetische volgorde: een 

handig naslag hoofdstuk. Houtman schenkt geen aandacht aan 

de illustraties (soms verwijst hij er wel naar, maar meer als een zijpad bij een analyse). 

 

Een heel gedegen onderzoek. 

Het onderzoek is gedegen en diepgaand. Verschillende aspecten 

worden bij de analyses betrokken. De gedegenheid staat soms wel de 

leesbaarheid in de weg, want als lezer word je ondergedompeld in 

zoveel boekjes dat je soms de neiging hebt enkele analyses over te 

slaan (en ik moet bekennen dat ik zo’n lezer dus was). 

In het slothoofdstuk concludeert de auteur: ‘De verhalen lieten 

kinderen zien hoe het christelijk geloof gebouwd is op fundamenten 

als vertrouwen op God, op de overtuiging dat er een weg is uit 

hopeloosheid, verandering mogelijk is, uitzichtloosheid plaats kan 

maken voor hoop en vergezichten op de vernieuwing van mens en 

wereld. Bovendien illustreerden zij hoe het christelijk geloof zich 

manifesteert in goeddoen en omzien naar de ander.’  

Deze gedegen studie van een bijzonder populair, maar nu vergeten 

genre mag een standaardwerk genoemd worden.  

 

Toin Duijx 

 

 

Indocomics : de ‘katjangs’ van de stripkunst / Ruud den Drijver. – Baltimore Book. – 124 p. : ill. ; 28 

cm. ; ISBN  9789082654936 ; € 19,95.  

De auteur heeft zich verdiept in de betekenis van stripmakers met Indische wortels. Hij ziet een 

vergelijkbaar spoor als dat van de indo-rockers. Ruim dertig tekenaars met een Indische, Molukse of 

Indonesische achtergrond, hun geschiedenis, de stijl(invloeden) en de inhoud van uiteenlopende 

stripverhalen worden met veel illustraties beschreven en getoond. Jan Toorop met zijn batikmotieven 

in de boekbanden, Eppo Doeve, Frits Kloezeman (stripserie Rechter Tie), Lo Hartog van Banda,  Thé 
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Tjong-Khing, Paul Teng, Peter van Dongen en vele anderen passeren de 

revue. Velen kwamen in de studio van Marten Toonder terecht, die 

van mening was dat tekeningen met Oost-Indische inkt het beste door 

Indiërs kon worden gedaan, aldus Rob van Scheers in De Volkskrant.  

Zie ook de website van Indocomics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdschriften 

In: Zacht Lawijd (jrg. 21, no. 1-2, aug. 2022, p. 84 – 101) een artikel door Nathalie Haak & Rick 

Honings:  ‘Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler!’ : Naziboeken voor de Nederlandse jeugd.   

 

In: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman (jrg. 45, nr.2, zomer 2022, p. 69-79) een 

artikel van Frits Booy: ‘Brengt aan uw kindren onder de oogen, Dit prenteboek…’ over het ontstaan 

van het Nederlandse prentenboek voor de jeugd. 

 
In: Tijdgeest bijlage bij Trouw (10 dec. 2022, p. 8-17) een artikel over Rie Cramer, met veel illustraties 

uit de collectie van verzamelaar Miriam Goldschmidt.  

 
In: De Boekenwereld (jrg. 38, nr. 2, 2022, p. 54-61) een artikel van Frits Booy over de ‘Economische 

liedjes’ van Wolff & Deken.  

No. 3 bevat een artikel van Marieke van Delft: ‘Hoe 66 gedichtjes voor kinderen een bedrijf 125 jaar 

overeind hielden.’ Een bewerking van het SGKJ-Nieuwjaarsgeschenk 2022 over Van Alphen en het 

drukkersgeslacht Van Terveen. (p. 50-57). Cees Houtman schreef: ‘Zelf een Bijbels prentenboek 

maken’ over beloningskaartjes en zondagsschoolzegels, plakboeken en insteekalbums. (p. 58-63). 

 

Bibliografieën  
Vergeten avontuur / Frits Roest. 2022.  

Breder geïnteresseerd in de klassieke avonturenroman dan mijn activiteiten voor en namens het 

Jules Verne Genootschap en de Karl May Vereniging zouden doen vermoeden, begon ik rond de 

eeuwwisseling met mijn project ‘Vergeten Avontuur’, dat uitgroeide tot een serie van drie kleurrijke 

bibliografische overzichten van het werk van maar liefst 189 meest negentiende-eeuwse auteurs, 

waarvan het werk in het Nederlands is vertaald.  

Deze vormen de neerslag van ca. 20 jaar zoektochten in bibliotheekcatalogi, oude 

krantenadvertenties, antiquariaten, boeken- en vlooienmarkten, kringloopzaken en 

internetboekenverkoopsites.  

Na eerdere drukken heb ik hiervan onlangs, ter afsluiting van deze fase van intensief onderzoek, een 

volledig bijgewerkte, definitieve laatste druk laten verschijnen, waarvan u hieronder de details vindt. 

https://indocomics.nl/
https://www.rickhonings.nl/wp-content/uploads/2022/08/20220826085239.pdf
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Drie delen, A4 formaat, harde kaft, volledig in kleur, totaal 699 pp., uitgave van De Karl May 

Vereniging. 

Deel 1: Aimard-Gerstäcker, pp. 1-277. ISBN 978-90-79728-25-1. € 30,- 

Deel 2: Glouvet-Shelton, pp. 278-529. ISBN 978-90-79728-26-8. € 27,- 

Deel 3: Siebenstern-Zschokke, plus alle registers en schrijversprofielen, pp. 530-699. ISBN 978-90-

79728-27-5. € 22,- 
 

Deze delen bieden van elke auteur een chronologisch overzicht van het verschenen werk, bij alle 

verschillende uitgevers, in tekst en in gekleurde afbeeldingen. Een voorbeeld:  

 

 
 

Bij het verzamelen van dit materiaal bleek mij hoe weinig hier thans nog van is overgebleven, hoe 

weinig vraag er naar is en hoe nonchalant er vanuit mijn vergaarde kennis gezien zelfs met de 

zeldzaamste boeken wordt omgesprongen. Deze overzichten zijn dus vooral bestemd om aandacht te 

vestigen op dit vergeten erfgoed, waarvan het voortbestaan nog maar zeer ten dele gegarandeerd is, 

vooral wanneer het in minder goede staat verkeert. 
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Nevenproducten van mijn onderzoek bleken ook meer dan de moeite waard om gelijktijdig 

gepubliceerd te worden, omdat ook hiervoor geldt dat dit kwetsbare materiaal bescherming 

verdient. 

 

• Zes schrijvers, overzicht van het vertaalde werk van Beecher-Stowe (alleen Oom Tom), 

Erckmann-Chatrian, Franz Hoffmann, Johanna Spyri, Mark Twain en Lew Wallace. 262p. Harde 

kaft, A4, ISBN 978-90-79728-24-4. € 27,50 

• Goedkope kinderboeken uit warenhuis, reclame- of parallel circuit (met coauteur Bennie 

Boschker). 286p. Harde kaft, A4, ISBN 978-90-79728-23-7. € 30,- 

• Kleine rode sprookjesboeken, ca. 1890-1935 (s.l.: s.n, Pirmasens, Hecozet, Frenzo, Jacobs). 

Paperback, A4. Privéuitgave € 8,50 

• Charles Dickens, geïllustreerd overzicht van het Nederlandstalig oeuvre. 128p. Paperback, A4. € 

17,- 
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Een pdf-folder met nadere informatie is verkrijgbaar bij frits.roest@gmail.com. De boeken zijn niet 

uit voorraad leverbaar, afleveren kan enkele weken duren. 

 

Frits Roest 

 

Centraal Bestand Kinderboeken en wat speurwerk 
Het zal u niet ontgaan zijn: er is discussie over de manier waarop de regering binnenkort excuses gaat 

aanbieden voor het Nederlandse slavernijverleden. Het boek van Harriët Beecher-Stowe (eerste 

Nederlandse vertaling in 1853) heeft een rol gespeeld bij de afschaffing van de slavernij, waar 

Nederland zich pas in 1863 ‘Met Hollandse bedaardheid’ toe kon zetten. (zie het boek van Dirk J. 

Tang)  

De aanleiding voor wat speurwerk naar dit boek was een vermelding van een mij onbekende versie 

van dit verhaal, een bewerking door Agatha van De hut van Oom Tom. De titel staat  vermeld in Zes 

schrijvers, een van de bibliografieën die Frits Roest heeft samengesteld met heel veel beeldmateriaal, 

waardoor te zien is dat het een fraai geïllustreerd prentenboek betreft. Het is alleen in de Zeeuwse 

Bibliotheek aanwezig en nog niet digitaal beschikbaar. 

 
 

Al zwervend over het wereldwijde web kwam ik een artikel tegen over de illustraties bij De (neger)hut 

van Oom Tom. Kunsthistoricus Elmar Kolfin deed onderzoek en publiceerde in 2002 in Leidschrift het 

artikel Welk een hartroerend schouwspel, Boekillustraties in Nederlandse vertalingen van de Negerhut 

van Oom Tom en aanverwante teksten 1854-1893. In 2020 werkte Elmar Kolfin mee aan het boek en 

de tentoonstelling in het Rembrandthuis: Zwart in Rembrandts tijd.  

 

Een andere vondst betreft vertalingen van UTC ofwel Uncle Toms Cabin: (How) Does One Tell The 

Truth? Adaptations of Uncle Tom’s Cabin for Dutch children from 1853‐2008 door Marija van Welie in 

2008 aan de Universiteit van Utrecht.  

En zo is er vast nog veel meer te vinden over dit iconische boek. (JK) 

 

 

 

mailto:frits.roest@gmail.com
https://books.google.nl/books/about/Met_Hollandse_bedaardheid.html?id=hHMpEAAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=nl&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2729644/view
https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2729644/view
https://translationjournal.net/images/e-Books/PDF_Files/How%20Does%20One%20Tell%20The%20Truth.pdf
https://translationjournal.net/images/e-Books/PDF_Files/How%20Does%20One%20Tell%20The%20Truth.pdf
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Nog wat speurwerk 

Frits Roest schreef in de bibliografie Zes schrijvers dat 

het prentenboek De hut van Oom Tom door Agatha 

een deel in een reeks van twaalf is van uitgeverij Jan 

Leendertz. In Delpher is daar niets over te vinden, maar 

Frits had een kopie van een lijst met de twaalf titels die 

op de achterkant van een van de delen staat. De reeks 

verscheen in de periode 1876 -1879 met deels nieuwe 

uitgaven van eerder verschenen titels. Alle delen 

hebben een groot kwarto formaat en zes paginagrote 

illustraties. Zes delen zijn digitaal beschikbaar: de 

eerste twee zijn geschreven door P.J. Andriessen: Onze 

huisdieren, en Kinderfeesten. Albertus is de auteur van 

Aladdin of de wonderlamp en van Robinson. De 

illustraties in deze vier boeken zijn waarschijnlijk van 

dezelfde naamloze kunstenaar, zoals te zien aan de 

indeling van de composiete illustraties met veel cirkels 

waarin scènes zijn verbeeld. De lithos’zijn gedrukt door Amand & Co. De twee andere digitaal 

beschikbare titels zijn geschreven door J.J.A. Goeverneur: Kleine Piet en In den tuin. Deze litho’s zijn 

heel anders van stijl en gedrukt door Tresling & Co.  U kunt deze boeken via de links bekijken en zo 

zien dat het bijzondere uitgaven betreft.  

Twee titels zijn nog niet digitaal beschikbaar: De hut van Oom Tom door Agatha (bij de Zeeuwse 

Bibliotheek aanwezig) en In ’t prieel van Goeverneur  (bij KB aanwezig).  

Vier uitgaven uit deze reeks van Jan Leendertz zijn niet in een openbare collectie aanwezig; ze staan 

niet in het CBK of in Worldcat.: De twaalf maanden door P.J. Andriessen, Abou Hassan of de 

ontwaakte slaper door Albertus,  Van Leent’s A.B.C. Boek, en Schreiber’s Frits Goedhart en Piet de 

smeerpoets. Dit geeft een idee van het aantal jeugdboeken dat niet bewaard wordt in een openbare 

collectie, vier van de twaalf ontbreken: een-derde deel! Als dat voor de gehele negentiende eeuw 

geldt is er nog heel wat zoekwerk nodig om de collectie Nederland compleet te maken. 

Mocht u een van deze vier boeken in bezit hebben, dan zou u kunnen overwegen het aan de KB te 

schenken. (JK) 

 

Internet 
 

Op een portal over de Tweede Wereldoorlog met achtergrondinformatie, activiteiten, educatieve 

producten, musea en nog veel meer staat een artikel van Ewoud Sanders over Jeugdboeken als 

historische bron. Hij schrijft:  

‘Wat mij in jeugdverhalen zo aanspreekt is dat ze tamelijk ongepolijst zijn. Het idee van veel auteurs 

hiervan is dat je jonge lezers in heldere woorden en beelden vertelt hoe de vork in de steel zit. Maar 

ook auteurs zijn kinderen van hun tijd. En dus reflecteren hun woorden en denkbeelden de 

opvattingen van een bepaald moment – bijvoorbeeld over wat goed en fout is. Extra interessant 

wordt het als zo’n jeugdboek meerdere drukken heeft beleefd en de tekst daarbij werd aangepast.’ 

 

https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:851492290
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:851492290
https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB11:000004418
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNLB030060595&redir_esc=y
https://geheugen.delpher.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01:864155859
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:UBL000034940&redir_esc=y
https://books.google.nl/books?vid=KBNL:KBNL03000295182&redir_esc=y
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/taal/jeugdboeken-als-historische-bron/
https://www.tweedewereldoorlog.nl/onderzoekuitgelicht/taal/jeugdboeken-als-historische-bron/
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Op de website van Historiek een artikel over Beatrix Potter, haar jeugd en familie, haar liefde voor de 

natuur, de beperkingen waarmee een vrouw in die tijd te maken had, de moeilijke relatie met haar 

moeder, haar zakelijk inzicht en het beheer van haar landerijen.  

 

Edward van de Vendel schreef een blog over zijn missie: ‘het lezen van alle 

boeken van An Rutgers van der Loeff. Het begon een paar weken geleden met 

het ontdekken van mijn eerste 'RvdL': Rossy, dat krantenkind. Daarna las ik 

zowel Ze verdrinken ons dorp als Donald, en alle drie vond ik prachtig. Deze week 

verslond ik weer twee nieuwe titels.’  

Een goed idee om haar boeken weer eens onder de aandacht te brengen!  

 

 

De Koninklijke Bibliotheek is bezig met een Virtual Reality-experiment met  

kinderboeken. Vier oude kinderboeken uit de collectie werden nagemaakt in een 

virtuele omgeving. Onlangs werden de conservator Kinderboeken van de KB, Karin Vingerhoets, en 

het hoofd van de onderzoeksafdeling Martijn Kleppe hierover geïnterviewd door Microsoft’s Libraries 

and Museums Podcast. Het VR-experiment werd gedaan om nieuwe manieren te verkennen 

waarmee kwetsbare boeken kunnen worden gepresenteerd. Met een mooie foto van Karin met 

Kubast̆a’s 'Ark van Noach'. 

 

Een blog van Karin Vingerhoets over Luilekkerland op de website van de Koninklijke Bibliotheek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links het prentenboek van Chr. Van 

Abkoude en rechts een detail uit een 

centsprent van Brepols (Nieuwe 

lithografische reeks no. 15).  
 

De wereldberoemde pop-up-boeken-

maker Ron van der Meer, de man die zijn 

hele volwassen leven rode schoenen 

droeg, is op 77-jarige leeftijd overleden. 

We leerden hem kennen via verzamelaars 

Theo Gielen† en Aernout Borms. Ron van 

der Meer was een Amsterdammer, 

studeerde in Londen af als Master of Arts, 

en maakte onder meer 23 pop-upboeken 

over wetenschappelijke onderwerpen als 

de menselijke hersenen, roofvogels, kunst en architectuur. De boeken 

https://historiek.net/beatrix-potter-schreef-en-illustreerde-populaire-kinderboeken-maar-was-ook-een-sluwe-zakenvrouw/151703/
https://www.edwardvandevendel.nl/over-mij/biografie
http://edwardvandevendelleestips.blogspot.com/2020/05/verlangen-naar-vrijheid-en-brieven-aan.html
https://www.kb.nl/actueel/nieuws/kb-podcast-vr-experiment
https://www.kb.nl/actueel/blogs/smullen-van-luilekkerland
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werden in China en Colombia in elkaar gezet en verschenen in achttien talen in meer dan vijftig 

landen. In De Volkskrant werd hij herdacht.  

 

Kees de Kort (1934-2022), illustrator van Bijbelverhalen voor 

kinderen, is overleden. Jaap Stam schreef in De Volkskrant: ‘Voor Kees 

de Kort was de Bijbel als het leven zelf: een onuitputtelijke bron die 

nooit verveelde. Van zijn prentenboek over de Bijbel zijn wereldwijd 

naar schatting 33 miljoen exemplaren verkocht. Maar weinigen weten 

wie de maker is. Kees liep niet te koop met zijn succes. Hij sprak met 

zijn penselen.’ Wat de bijbel ons vertelt verscheen in 28 delen in 

meerdere talen. Hele generaties zijn met deze illustraties opgegroeid. 

 

 

Bijzondere uitgaven 
Godfried Bomans sprookjesboek / gekozen en geïllustreerd door 

Thé Tjong-Khing. - 144 blz. : ill. ; 26 cm. – Sunny Home, ISBN  

9789077780091 ; € 28,95. 

Er zijn al eerder sprookjes en prentenboeken van Bomans 

heruitgegeven, zie Nieuwsbrief 46. Thé Tjong-Khing kreeg na het 

niet eerder compleet uitgegeven sprookje over De gierige koning 

de kans om meer sprookjes van zijn geliefde auteur te kiezen en 

te illustreren.  

Hij  koos ze op ‘illustreerbaarheid’. Met deze nieuwe 

sprookjesbundel hoopt hij een nieuwe generatie lezers te laten 

kennismaken met de rijke fantasie van Godfried Bomans. Gé 

Vaartjes oordeelt in De Volkskrant dat Bomans in deze bundel 

‘als sprookjesschrijver van internationaal niveau’ overeind blijft. 

‘De sfeervolle illustraties geven zijn sprookjes extra glans.’  

 

 

In 1741 wandelde neushoorn Clara door Nederland. Daar is nu een tentoonstelling over gemaakt in 

het Rijksmuseum, en er zijn maar liefst drie boeken verschenen: Clara, de eerste neushoorn in 

Nederland door  Agnita de Ranitz, Clara de neushoorn door Gijs van der Ham en Clara’s grote reis 

door Jet Bakels met tekeningen van Thé Tjong-Khing. 

De allereerste prent van een neushoorn in Europa werd gemaakt door Albrecht Dürer in 1515. In het 

Rijksmuseum zijn nu zestig schilderijen, tekeningen, penningen, beelden en boeken te zien.  

Via het CBK zijn ook neushoorns te vinden, in diverse mate van realiteit. Mocht u de tentoonstelling 

bezoeken, dan horen we graag of daar afbeeldingen uit kinderboeken en centsprenten zijn te 

bewonderen. Hier een kleine selectie.   

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-gave-om-iets-van-alle-kanten-te-bekijken~bb5e6a71/
https://keesdekort.com/nl
https://onh.nl/activiteit/clara-de-beroemdste-neushoorn-uit-de-geschiedenis
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Links: Dees dieren van verscheyden aard, Dog yder is het zijne 

waard [tussen 1787-1822] met onleesbare tekst 

 

   

Rechts: Allerhande slag van 

dieren = Toutes sortes d' 

animaux,  [tussen 1840-1880] 

 

 

 

Hieronder: Neues Bilder ABC Buch, Prenten AB boek, für Kinder  

[tussen 1840 en 1870?] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziet, kinderen! veel dieren met 

hun naam op deze prent; 't 

Verblijf in 't werelddeel of land 

maakt zij u ook bekend [tussen 

1820-1839] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom Poes en de laarzenreuzen / tekst & tekeningen Marten Toonder. – 

Heruitgave. Just Publishers, 40 p. ; €24,95. 

Tom Poes en de Laarzenreuzen uit 1947 is een bewerking van het allereerste 

Tom Poesverhaal dat onder de naam Tom Poes en de blauwe aarde in 1941 in 

dagblad De Telegraaf verscheen.  

Ruim 70 jaar na de eerste verschijning komt deze herdruk uit met een reeks 

kleurenillustraties extra. Meer informatie is hier te vinden.  

 

https://www.striptip.nl/kunstboek/tom-poes-en-de-laarzenreuzen/
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Guillermo del Toro heeft Pinokkio verfilmd. De reacties tonen twee kanten van deze 

verfilming van het boek van Collidi uit 1883: een feest van een film, schitterend 

vormgegeven; maar ook een angstige, naargeestige huiverfilm, een grimmig 

stopmotionavontuur.  

‘Een nachtmerrieachtige, in aardtinten gegoten universum’ oordeelt De Volkskrant. 

Te eng voor sommige kinderen. De Toro scherpt het verhaal aan en plaatst het in het 

Italië van Mussolini. De film is gemaakt met poppen in stop-animatie, critici en 

publiek zijn positief over deze film.  

 

 

Recente aanwinsten 
In een kringloopwinkel in Zutphen lag 

een dun boekje: Bezem-Olie, eene 

vertelling door P. Louwerse. (S. & 

W.N. van Nooten (1901). Het bleek  

een zeldzaam geworden uitgave, 

want dit boekje is nergens in een 

Nederlandse collectie bewaard 

gebleven, maar vreemd genoeg wel 

bij de Cambridge University Library. 

Dus dit exemplaar gaat naar de KB. 

Het is een deeltje uit een reeks van 

twaalf titels, elk met 16 pagina’s, één 

plaat in kleurendruk en alle met  

dezelfde voorplaat: een scène die een 

deftig echtpaar toont, hij met krant 

en zij met thee, en een jongen en een meisje die hun prijsboek (?) laten zien.  

Het verhaal in Bezem-olie gaat over het gezin van een turfschipper. De twee zonen kunnen nog niet 

lezen en worden naar een nicht gebracht om daar naar school te gaan. Die nicht is een gewezen 

marketentster die in de duinen woont. Het is een grof gebouwde vrouw, ‘met lippen zoo dik als die 

van een’ bulhond en met zwarte stoppels er om als een knevelbaard’. Wat een marketenster is wordt 

niet uitgelegd, zal dus bij de jeugd van toen bekend zijn geweest. Die ‘bezem-olie’ is een dreigement 

van hun nicht als ze niet naar school willen. Uiteindelijk leren ze flink en gaan ze hun nicht 

waarderen. In dit verhaal valt de beschrijving van de vrouw op, die is voor een jeugdboek volgens mij 

bijzonder.  

De titels uit deze twaalfdelige reeks met als ondertitel ‘Eene vertelling’ zijn: Baas Kinderschrik; 

Bezem-olie; De trouwe wachter;  Heipaal; Ik-ik! tik-tik!; Langs twee wegen; Liefde om liefde; Onder 

goede vrienden; Ons zonnekind; Roodmanteltje; Toch gelukkig; Twee zondags-kinderen.   

Een klein onderzoekje: 8 titels zijn bij de KB, 1 alleen bij Zeeuwse bibliotheek, 1 alleen bij 

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Twee delen zijn nog niet in een Nederlandse collectie  

aanwezig: Bezem-olie (gaat naar KB) en Ons zonnekind.  

Vier titels zijn al digitaal beschikbaar, enkele andere zitten momenteel in het digitaliserings-traject.  

Misschien heeft een van onze Vrienden de ontbrekende titel Ons zonnekind? (JK) 

https://www.filmtotaal.nl/nieuws/97409
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Vrienden helpen vrienden 
 

Cees de Boer herinnert zich een spannend boek over een jongen die aan bed gekluisterd was en 

vanuit zijn bed iets ontdekte bij een overbuurman. De jongen ziet dat de overbuurman wel erg veel 

blikjes met mandarijnen thuiskrijgt en gaat zelf op onderzoek uit. Het is een hardcoverboek met een 

donkere voorkant waarop een tekening is afgebeeld van een jongen op bed met daarachter een man.  

Cees zou graag willen weten welk boek dat is. Hij heeft het gelezen voordat hij twaalf jaar was, in de 

jaren zeventig. Informatie graag naar de redactie en naar ceesdeboer@hotmail.com 

 

 
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 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 
de Nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar: StichtingGKJ@gmail.com 
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