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I N L E I D I N G  
 

 

Als Nederlanders wordt gevraagd een Italiaans kinderboek te noemen, zal iedereen direct 

met Pinokkio komen. Want al is het oorspronkelijke verhaal van Carlo Collodi waarschijnlijk 

bij weinig Nederlanders bekend, iedereen weet wel wie de houten marionet is en dankzij de 

vele vertalingen en spin-offs in de media is diens lange neus intussen haast spreekwoordelijk 

geworden. Moet men echter een tweede Italiaans kinderboek noemen, dan wordt het voor de 

meeste mensen al een stuk lastiger. Hoeveel Nederlanders hebben als kind bijvoorbeeld de 

boeken van Gianni Rodari gelezen? En toch heeft hij in 1970 de belangrijkste internationale 

prijs voor de kinderliteratuur, de Hans Christian Andersenprijs, ontvangen.  

Het lijkt er dus op dat er niet veel Italiaanse kinderliteratuur in het Nederlands wordt 

vertaald. Of dit ook werkelijk het geval is, is echter nooit systematisch onderzocht. Er zijn 

wel doctoraalscripties geschreven over de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland, maar 

daarin wordt vaak een literair-historische benadering gekozen of wordt de receptie van de 

Italiaanse kinderliteratuur in Nederland behandeld. Kwantitatief onderzoek naar de positie 

van de Italiaanstalige jeugdliteratuur binnen het Nederlandse literaire veld is voor zover 

bekend nog niet verricht.  

Dat is dan ook het uitgangspunt geworden van deze scriptie. De focus ligt daarbij op 

de ontwikkelingen in de twintigste eeuw, aangezien het Nederlandse literaire veld in deze 

periode grote veranderingen doormaakt. Niet alleen neemt in deze eeuw de boekproductie 

enorm in omvang toe, ook wordt deze steeds meer internationaal georiënteerd. Dit geldt met 

name voor de jeugdliteratuur, die aan het einde van de twintigste eeuw voor bijna de helft 

uit vertaalde boeken bestaat. Wat hierbinnen de positie is van het subveld van de Italiaanse 

jeugdliteratuur in Nederland, is de centrale vraag in deze scriptie. 

In de eerste twee hoofdstukken wordt de theoretische en literair-historische context 

van dit onderzoek geschetst. In het eerste hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het begrip 

‘kinder- en jeugdliteratuur’ en wordt het grensgebied tussen kinderliteratuur en vertaling 

verkend. Ook wordt een korte introductie gegeven over empirische literatuurwetenschap en 

de institutionele analyse. In hoofdstuk twee wordt aan de hand van enkele belangrijke 

literaire ontwikkelingen een beknopt overzicht gegeven van de jeugdliteratuur in Italië  

en Nederland. 

Om de centrale vraag te kunnen beantwoorden en de positie van de Italiaanse 

kinderliteratuur in het Nederlandse veld te kunnen bepalen, is een referentiekader nodig 
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waartegen de gegevens uit het onderzoek kunnen worden afgezet. Hoofdstuk drie gaat 

daarom in op cijfers uit bestaand onderzoek met betrekking tot de boekproductie in het 

Nederlandse literaire veld. Er wordt begonnen bij het breedste perspectief van de totale 

titelproductie en vervolgens wordt ingezoomd op het veld van de jeugdliteratuur in 

Nederland. Voor beide velden wordt onderzocht hoe de productie zich in de twintigste 

eeuw ontwikkelt, welk aandeel de buitenlandse literatuur hierbinnen heeft en uit welke 

taalgebieden het meest wordt vertaald. 

De gegevens uit het derde hoofdstuk vormen vervolgens het referentiekader voor de 

hoofdstukken vier en vijf. Deze staan in deze scriptie centraal, aangezien hierin het subveld 

van de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland onder de loep wordt genomen. De 

invalshoek voor hoofdstuk vier is het product: het boek. Hoeveel Italiaanse kinderliteratuur 

is er in de twintigste eeuw in Nederland verschenen? En hoe heeft het Italiaanse subveld zich 

in de loop van de twintigste eeuw ontwikkeld? Daarnaast wordt gekeken naar de 

samenstelling van de Italiaanse jeugdliteratuur die in Nederland is verschenen. Welke 

genres hebben bijvoorbeeld het meest succes in de twintigste eeuw? En worden er vooral 

klassiekers of juist contemporaine boeken uitgebracht? Deze gegevens worden vervolgens 

afgezet tegen de cijfers die in het tweede en derde hoofdstuk naar voren zijn gekomen. Op 

deze manier wordt de positie van het subveld van de Italiaanse kinderliteratuur in 

Nederland in kaart gebracht. 

Hoofdstuk vijf gaat verder in op dit subveld, maar nu vanuit een institutioneel 

perspectief. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de wijze waarop de belangrijkste materiële 

producenten – de uitgeverij, de auteur en de vertaler – het subveld van de Italiaanse 

literatuur in Nederland hebben beïnvloed. Om dit te onderzoeken is gekozen voor drie 

ijkperioden, in de jaren vijftig, zeventig en negentig. Door de gegevens over de uitgeverijen, 

auteurs en vertalers in de verschillende perioden met elkaar te vergelijken, kan een indruk 

worden gegeven van de ontwikkelingen die zich op dit gebied hebben afgespeeld. 

Voor het kwantitatieve onderzoek in deze scriptie is een corpus samengesteld van de 

Italiaanse kinderliteratuur die in de twintigste eeuw in Nederland is verschenen. Hiervoor is 

uitgegaan van de gegevens uit het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK). Het CBK is een 

elektronisch bestand van ca. 160.000 beschrijvingen van Nederlandstalige kinderboeken en 
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ander materiaal, dat door het Letterkundig Museum in Den Haag uit collecties van diverse 

Nederlandse bibliotheken (waaronder de Koninklijke Bibliotheek) wordt samengesteld.1  

Aan het gebruik van het CBK voor dit onderzoek zijn voor- en nadelen verbonden. 

Voordeel van het CBK is niet alleen de enorme omvang van het bestand, maar bovendien dat 

dit digitaal kan worden geraadpleegd. Nadeel is dat het CBK door mensenhanden wordt 

samengesteld en dus nooit honderd procent betrouwbaar kan zijn. Zo blijkt uit steekproeven 

dat er soms titels in het corpus ontbreken, bijvoorbeeld omdat die in het CBK abusievelijk niet 

zijn aangemerkt als vertaling uit het Italiaans. Een ander manco van het CBK is dat dit 

bestand uitsluitend titels bevat die in bezit zijn van de aangesloten bibliotheken. Dit betekent 

dat er in het corpus dus titels kunnen ontbreken omdat die niet in de collectie van de 

bibliotheken zijn opgenomen. Dit is vooral mogelijk bij boeken uit de vroegste perioden. Om 

de betrouwbaarheid te verhogen zou de bibliografie van het CBK echter moeten worden 

vergeleken met andere bronnen over de titelproductie in de Nederlandse jeugdliteratuur, 

maar voor dit onderzoek reikt dat om praktische redenen te ver.2 

Het uitgangspunt voor het corpus is dus het CBK. Nadat de uit het Italiaans vertaalde 

uitgaven uit de periode 1900-1999 waren verzameld, zijn deze verder verwerkt en 

uitgezocht. Zo zijn er alleen boeken in het corpus opgenomen (dus bijvoorbeeld geen 

bladmuziek of tijdschriften) en zijn de schoolboeken er uitgehaald omdat die ook in de 

meeste andere onderzoeken niet zijn meegenomen. Op basis van een inventarisatie van 

ontbrekende drukken en in serie uitgebrachte boeken zijn enkele gegevens aangevuld. 

Uiteindelijk zijn er in totaal 677 titels overgebleven. Het corpus is dus niet perfect of honderd 

procent volledig en daarom moet worden benadrukt dat de cijfers die er voor dit onderzoek 

uit worden gedestilleerd met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd.  

Het doel van deze scriptie is dan ook niet om een bibliografie van uit het Italiaans 

vertaalde kinder- en jeugdliteratuur samen te stellen, maar om onderzoek te doen naar de 

positie van de Italiaanse jeugdliteratuur in de twintigste eeuw in Nederland. Gaandeweg het 

onderzoek bleek echter dat de ruimte in deze scriptie nog te beperkt is om alle vragen op dit 

gebied te kunnen beantwoorden. Er zou bijvoorbeeld nog verder onderzoek gedaan kunnen 
                                                      

 
1 Vanwege de samenstelling van het CBK bevat het corpus zowel boeken van Nederlandse als Vlaamse 
uitgeverijen. 
2 Met name Brinkmans cumulatieve catalogus van boeken is een belangrijke bron, die in verschillende onderzoeken 
wordt gebruikt. Zie bijvoorbeeld Cees Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen. Vertaalstromen in het titelaanbod 
kinder- en jeugdboeken 1931-1995’ in Filter. Tijdschrift voor vertalen en vertaalwetenschap 12/4 (2005), 30-39 en 
Sandra van Voorst, Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-
1970 (Den Haag: SDU Uitgevers, 1997). Helaas is Brinkmans cumulatieve catalogus niet voor de gehele twintigste 
eeuw digitaal beschikbaar, waardoor voor deze scriptie uitsluitend gebruik is gemaakt van het CBK. 
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worden naar de invloed en positie van de verschillende actoren binnen het subveld van de 

Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland. Ook zou de positie van het Italiaans kunnen worden 

vergeleken met die van andere subvelden binnen de Nederlandse jeugdliteratuur. Hopelijk 

vormt deze scriptie daarom een aanzet voor verder onderzoek in deze richting. 
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1  
T H E O R E T I S C H E  C O N T E X T  

 

 

1.1 Kinderliteratuur en vertaalwetenschap 
 

1.1.1 Wat is kinder- en jeugdliteratuur 

De term ‘kinder- en jeugdliteratuur’3 is een breed begrip, waar door wetenschappers en 

critici verschillende teksten onder worden verstaan. Soms staat de term voor een soort genre 

binnen de totale literatuur, in andere gevallen wordt kinder- en jeugdliteratuur gezien als 

een apart veld dat verschilt van de volwassenenliteratuur. Lange tijd werd kinderliteratuur 

als inferieur beschouwd ten opzichte van literatuur voor volwassenen, maar de laatste 

decennia is daar verandering in gekomen en wordt kinderliteratuur ook in weten-

schappelijke kringen op haar eigen merites beoordeeld. Een verschil met volwassenen-

literatuur is dat kinderliteratuur altijd een vorm van asymmetrische communicatie behelst, 

aangezien deze boeken door volwassenen voor kinderen worden geschreven en 

geselecteerd.4 In dit proces krijgt kinderliteratuur vaak een dubbelrol toegekend, doordat zij 

enerzijds pedagogische waarden moet overbrengen en anderzijds op haar literaire kwaliteit 

wordt beoordeeld. Een ander kenmerk van kinder- en jeugdliteratuur is dat zij wordt 

geschreven voor een bepaalde leeftijdscategorie. Ook dit is een verschil met de literatuur 

voor volwassenen, die niet voor een specifieke leeftijdsgroep wordt gemaakt. Tot slot gaan er 

ook stemmen op om het hele onderscheid tussen boeken voor volwassenen en voor kinderen 

te laten vallen:  

 
‘I come more and more to the view that there are no children’s books. They are a 
concept invented for commercial reasons, and kept alive by the human instinct for 
classification and categorization. The honest writer … writes what is inside him and 
must out. Sometimes what he writes will chime with the instincts and interests of 

                                                      

 
3 Alhoewel kind in strikte zin op een jongere leeftijdscategorie betrekking kan hebben dan jeugd, worden de 
begrippen kinder- en jeugdliteratuur, kinderliteratuur en jeugdliteratuur in deze scriptie omwille van de leesbaarheid 
afwisselend gebruikt en hebben ze alle betrekking op kinder- en jeugdliteratuur. De term literatuur moet in de 
context van dit onderzoek niet worden gezien als een waardeoordeel (bijvoorbeeld boeken die tot een literaire 
canon zouden behoren) maar in de bredere zin des woords, aangezien in het corpus bijvoorbeeld ook 
informatieve boeken zijn opgenomen. Waar in deze scriptie echter wordt gesproken over de literaire kwaliteit van 
een boek, wordt wel gedoeld op de meer normatieve, engere definitie van het woord. 
4 Emer O’Sullivan, Comparative Children’s Literature (London: Routledge, 2005), 14. 
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young people, sometimes it will not … If you must have a classification it is into books 
good and bad.’5 
 

Voor deze scriptie hoeft het begrip ‘kinder- en jeugdliteratuur’ echter niet exact te worden 

gedefinieerd, aangezien er al een schifting is gemaakt door de verschillende instituties die 

hun gegevens aan het CBK leveren. Wanneer in dit onderzoek wordt gesproken over ‘kinder- 

en jeugdliteratuur’, heeft deze term betrekking op alle boeken die in het CBK zijn opgenomen. 

De leeftijdscategorie varieert daarbij tussen 0 en 18 jaar. De enige uitzondering wordt 

gevormd door de schoolboeken: deze staan wel in het CBK maar zijn niet in het corpus 

opgenomen, aangezien ze in bepaalde onderzoeken die in deze scriptie worden behandeld 

ook buiten beschouwing zijn gelaten.6 

 

1.1.2 Kinderliteratuur en vertaling 

Een vergelijking tussen kinderliteratuur en vertaling brengt een belangrijk 

gemeenschappelijk aspect aan het licht, namelijk de internationale oriëntatie van beide 

disciplines. Kinderliteratuur is al sinds de negentiende eeuw sterk internationaal 

georiënteerd. Vanaf die tijd lezen kinderen in heel Europa al internationale klassiekers als 

Alice in Wonderland en Alleen op de wereld. Daarbij is vertaling binnen het veld van de 

kinderliteratuur veel sterker geassimileerd dan bijvoorbeeld het geval is bij literatuur voor 

volwassenen.7 Waar in de volwassenenliteratuur een vertaling in verschillende opzichten als 

een ander product wordt behandeld dan een boek dat in de eigen taal is geschreven, wordt 

in het veld van de kinderliteratuur vaak weinig onderscheid gemaakt tussen een 

oorspronkelijk werk en een vertaling. Dit geldt met name op het gebied van de productie (zo 

is er bij kinderliteratuur bijvoorbeeld een relatief hoog percentage auteurs die zowel 

schrijven als vertalen) en de receptie (zowel recensenten als wetenschappers behandelen 

oorspronkelijke en vertaalde kinderliteratuur vaak als één categorie). 

Deze assimilatie van vertaling binnen het veld van de jeugdliteratuur komt ook naar 

voren in het feit dat kinderboeken in vertaling dikwijls veel sterker worden bewerkt dan het 

geval is bij volwassenenliteratuur. Van oudsher wordt kinderliteratuur vaak aangepast aan 

de functie die zij moet vervullen, die vaak ideologisch of opvoedend van aard is. Ook kan de 
                                                      

 
5 Marcus Crouch, The Nesbit Tradition. Geciteerd door Peter Hunt, Criticism, Theory and Children’s Literature 
(Oxford: Blackwell, 1991), 42. 
6 Bijvoorbeeld in het onderzoek van Cees Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’. 
7 Cees Koster, ‘En famille. De positie van vertaling in de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur’ in Literatuur 
zonder leeftijd 19/67 (2005), 60-63. 
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tekst worden bewerkt omdat men in de vertaling een andere doelgroep wil aanspreken dan 

in het oorspronkelijke werk. Zo wordt bij de vertaling van kinderliteratuur vaak sterk 

genaturaliseerd: namen worden veranderd, gebeurtenissen worden aangepast, delen van het 

oorspronkelijke verhaal worden weggelaten en soms worden zelfs hele nieuwe episoden 

bijgeschreven. Zohar Shavit wijt dit aan de perifere positie van kinderliteratuur binnen het 

totale literaire systeem, waardoor men zich bij de manipulatie van de oorspronkelijke tekst 

een grotere vrijheid kan permitteren.8 Volgens Koster moet dit standpunt echter worden 

genuanceerd. In de eerste plaats mogen alleen verhalen worden bewerkt waarop geen 

auteursrechten meer rusten, wat in de praktijk neerkomt op de oudere literatuur zoals 

sprookjes en klassiekers. Moderne kinderliteratuur wordt dus minder vaak bewerkt. 

Daarnaast hoeft een bewerking niet als iets negatiefs te worden beschouwd, maar bestaan er 

in de kinderliteratuur gewoon meer vertaalstrategieën die aanvaardbaar worden geacht, 

bijvoorbeeld omdat de doelgroep gedifferentieerd is naar leeftijd.9  

Wanneer een tekst tijdens het vertalen sterk is bewerkt, is het soms moeilijk te 

bepalen of er nog sprake is van een vertaling of dat er tijdens het vertaalproces eigenlijk een 

nieuwe tekst is ontstaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor hervertellingen van sprookjes en 

dergelijke. Bij de samenstelling van het corpus dat voor het onderzoek in deze scriptie  

wordt gebruikt, vormde dit onderscheid soms ook een dilemma. Uit praktische 

overwegingen is er echter voor gekozen om alle uitgaven in het corpus op te nemen die door 

het CBK als vertaling uit het Italiaans worden aangemerkt (behoudens enkele dubbele en 

foute vermeldingen). 

Vanwege de gemeenschappelijke internationale oriëntatie van kinderliteratuur en 

vertaling is het interessant om onderzoek te doen op het punt waar deze twee disciplines 

elkaar kruisen, namelijk de vertaalde kinderliteratuur. Tot nu toe wordt dit kruispunt echter 

overwegend vanuit een vertaaltheoretische invalshoek bestudeerd, waarbij bijvoorbeeld 

wordt gekeken naar de specifieke vertaalstrategieën die bij de vertaling van kinderboeken 

(kunnen) worden toegepast. Voorbeelden van op empirisch onderzoek gebaseerde studies 

naar vertaalde kinderliteratuur zijn er weinig, zeker waar het de Nederlandse 

kinderliteratuur betreft.10 

                                                      

 
8 Zohar Shavit, Poetics of Children’s Literature (Athens, Ga.: University of Georgia Press, 1986), 112. 
9 Koster, ‘En famille’, 64. 
10 Koster doet onderzoek op dit gebied, onder meer gepubliceerd in ‘Laat de boeken tot ons komen’. Daarnaast 
wordt het onderwerp ook (zijdelings) behandeld door Johan Heilbron in ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd. 
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1.2 Empirische literatuurwetenschap 
 

In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar de positie van de Italiaanse kinderliteratuur in 

het Nederlandse literaire veld. Het begrip ‘literair veld’ is afkomstig uit de veldtheorie van 

de Franse socioloog Pierre Bourdieu, waarin de samenleving wordt gezien als een complex 

geheel van verschillende velden, zoals politiek, economie, wetenschap en cultuur.11 In deze 

theorie is het literaire veld een geheel van instituties en actoren die zich bezighouden met de 

productie van literatuur. Deze productie moet niet alleen worden opgevat als de materiële 

productie van het object (het literaire werk), maar ook wordt de symbolische productie (de 

toekenning van waarde en eigenschappen aan het literaire werk en de rangordening en 

classificatie ervan) door de instituties van het veld gecreëerd. De artistieke waarde van een 

literair werk is volgens Bourdieu dus niet een intrinsieke eigenschap van het boek zelf, maar 

wordt er door de samenleving (de instituties van het veld en de consument) in een 

dynamisch proces aan toegekend. 

Deze specifieke invalshoek voor de bestudering van het literaire veld wordt 

‘institutionele analyse’ genoemd. Waar de traditionele literatuurwetenschap meestal uitgaat 

van een tekstgerichte benadering, verschuift het zwaartepunt binnen de institutionele 

analyse naar de instituties en actoren die zich bezighouden met de productie en consumptie 

van literatuur. Belangrijk hierbij is de focus op relationele en dynamische aspecten. Meer dan 

alleen te kijken naar de inhoud van het veld of de actoren die er deel van uitmaken, gaat het 

om de onderlinge relaties en wederzijdse beïnvloeding. Onderzocht wordt bijvoorbeeld hoe 

de verschillende velden zich tot elkaar verhouden, hoe de diverse organisaties, instituties en 

groepen actoren binnen het literaire veld gepositioneerd zijn en hoe deze onderlinge 

verhoudingen in verschillende perioden kunnen veranderen. Ook wordt gekeken naar de 

wijze waarop door de verschillende instituties en actoren waarde, prestige en status aan het 

literaire product worden toegekend. 

Een belangrijk punt binnen de institutionele analyse is het gebruik van een 

empirische en toetsbare onderzoeksmethode. Waar literatuuronderzoek zich dikwijls 

bezighoudt met de hermeneutische interpretatie van de literaire productie, vormt dit volgens 

de institutionele analyse slechts het objectniveau. De interpretatie van een literair werk 
                                                                                                                                                                      

 

Kleine landen en culturele mondialisering’ in Waarin een klein land. Nederlandse cultuur in internationaal verband. 
Johan Heilbron e.a., red. (Amsterdam: Prometheus, 1995), 206-252. 
11 Voor deze paragraaf is gebruik gemaakt van Kees van Rees & Gillis J. Dorleijn, ‘Het Nederlandse literaire veld 
1800-2000’ in De productie van literatuur. Het literaire veld in Nederland 1800-2000, Gillis J. Dorleijn & Kees van Rees, 
red. (Nijmegen: Vantilt, 2006), 15-38. 
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behoort in deze sociologische visie namelijk tot de symbolische productie en vormt daarmee 

zelf een onderdeel van het literaire veld – dat juist onderwerp van onderzoek is. De 

institutionele analyse richt zich daarentegen op de dynamiek en interacties binnen en tussen 

de velden. Daarbij wordt idealiter uitsluitend gebruik gemaakt van empirische onderzoeks-

methoden. Op die basis claimt deze onderzoeksstroming zelf geen deel uit te maken van het 

onderzochte veld, maar juist een tree hoger te opereren, op metaniveau.  

De vraag is echter of een empirische methode ook inderdaad garant kan staan voor 

een soort metavisie die het onderwerp van onderzoek overstijgt. Al wordt er door de 

institutionele analyse voor gewaakt om normerende uitspraken te doen (wat in de praktijk 

niet altijd even goed blijkt te lukken12), toch wordt er in de uiteindelijke analyse wel een 

interpretatie van het empirisch onderzochte onderzoeksmateriaal gedaan en men kan zich 

afvragen in hoeverre dit dan nog volledig objectief blijft. Bovendien lijkt het niet ondenkbaar 

dat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek op hun beurt van invloed zijn op de 

instituties binnen het veld en daarmee lijkt het institutionele onderzoek weer met één been in 

het onderzochte veld te staan. 

Ondanks deze kanttekeningen met betrekking tot de geclaimde objectiviteit, vormt 

een empirische benadering van het literaire veld een waardevolle aanvulling op de lange tijd 

dominante tekstgerichte literatuurbeschouwing. Zeker met betrekking tot vertaalde 

kinderliteratuur is er nog weinig empirisch onderzoek verricht en daarom wordt deze 

methode in het centrale deel van deze scriptie toegepast. In hoofdstuk vier wordt een 

kwantitatief onderzoek gedaan naar de productie van Italiaanse kinderliteratuur in 

Nederland. Deze gegevens worden vergeleken met de algemene trends binnen het veld van 

de Nederlandse jeugdliteratuur, zodat de positie van het Italiaans binnen dit veld kan 

worden bepaald. In hoofdstuk vijf wordt empirisch onderzoek gedaan naar drie instituties 

en groepen actoren die zich bezighouden met de materiële productie van de Italiaanse 

kinder- en jeugdliteratuur in Nederland: de uitgeverij, de auteur en de vertaler.13 

Deze rollen zijn nauw met elkaar verweven en van elkaar afhankelijk, aangezien ze 

alle drie onmisbaar zijn bij de totstandkoming van het literaire product. De auteur is de 
                                                      

 
12 Zie bijvoorbeeld de kritiek die Frank de Glas in dit kader heeft op Bourdieu, in Frank de Glas, ‘Authors’ oeuvres 
as the backbone of publishers’ lists: Studying the literary publishing house after Bourdieu’ in Poetics: International 
Review for the Theory of Literature 25 (1998), 379-397. 
13 Uitgeverijen en vertalers zijn niet uitsluitend materiële producenten, maar zorgen ook deels voor symbolische 
productie. De uitgeverij kan bijvoorbeeld met behulp van verschillende marketinginstrumenten trachten de 
classificatie en beoordeling van haar boeken te beïnvloeden. Vertalers kiezen een vertaalstrategie, waardoor de 
doeltekst altijd een bepaalde kleuring krijgt (een ‘neutrale’ vertaling bestaat niet). In deze scriptie wordt echter 
uitsluitend gekeken naar de materiële productie van deze actoren en instituties. 
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motor die zijn geestelijk kapitaal op papier zet. Zonder de auteur kunnen de vertaler en de 

uitgever niet aan het werk. De vertaler is op zijn beurt een intermediair. In de eerste plaats 

tussen de bron- en doelcultuur, door ervoor te zorgen dat de tekst op de juiste wijze aan de 

beoogde lezer wordt overgebracht. Daarbij moet de vertaler dikwijls rekening houden met 

de wensen van zowel de auteur als de uitgever. Daarnaast kan de vertaler fungeren als 

bemiddelaar tussen auteur en uitgever, doordat hij bekend is met de broncultuur en de 

uitgever kan attenderen op nieuwe auteurs of titels.14 De uitgeverij tot slot is de spin in het 

web: niet alleen is deze een gatekeeper of ideas, een poortwachter die selecteert welke werken 

er wel en niet worden uitgegeven, maar tevens vervult de uitgever een actieve, sturende rol 

bij de materiële én symbolische productie van een literair werk. De uitgeverij zorgt ervoor 

dat het literaire werk wordt geproduceerd en probeert vervolgens de toekenning van waarde 

aan het boek te sturen via haar marketing- en verkoopbeleid. 

 

  

                                                      

 
14 Over de functie van een netwerk rond de uitgeverij zie Van Voorst, 175-214. 
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2  
L I T E R A I R - H I S T O R I S C H E  A C H T E R G R O N D E N  

 

 

2.1 De geboorte van de kinderliteratuur 
 

Lange tijd was de heersende visie binnen het wetenschappelijk literatuuronderzoek dat de 

kinderliteratuur is ontstaan tijdens de Verlichting, toen men de jeugd voor het eerst als een 

aparte levensfase ging zien. Deze scherpe grens wordt in recenter literair-historische studies 

echter genuanceerd.15 Ook vóór de achttiende eeuw werd er al door kinderen gelezen – 

althans, in die kleine bovenlaag van de bevolking die kon lezen en schrijven. Hoewel deze 

literatuur voor het merendeel bestond uit verhalen die niet speciaal voor jonge lezers waren 

geschreven, zoals klassieke fabels, christelijke legenden, ridderromans, volksverhalen en 

sprookjes, werden er in de zestiende en zeventiende eeuw ook al boeken speciaal voor 

kinderen uitgegeven. Toch kunnen deze kinderboeken nog niet worden vergeleken met de 

moderne kinderliteratuur. In de eerste plaats ging het voornamelijk om didactische boeken, 

zoals schoolboekjes en catechismussen (al zijn er ook uitzonderingen, zoals de kinderprenten 

die bij Nederlandse kinderen geliefd waren16). In de tweede plaats werd het taalgebruik in 

deze tijd nog niet specifiek op kinderen afgestemd, maar werd er op een ‘volwassen’ manier 

voor kinderen geschreven. 

Deze ontwikkelingen komen door de veranderende opvattingen gedurende de 

Verlichting echter in een stroomversnelling. Onder invloed van denkbeelden van 

bijvoorbeeld John Locke (1632-1704) en Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) gaat men het kind 

zien als een wezen dat een eigen belevingswereld heeft. Kinderen moeten worden opgevoed 

tot goed redenerende en deugdzame mensen, maar moeten daarin wel op hun eigen niveau 

worden aangesproken. Deze opvattingen weerspiegelen zich in de boekjes die vanaf deze 

tijd voor kinderen worden geschreven. Nog steeds hebben deze vooral een opvoedende en 

moraliserende functie, maar in taalgebruik en presentatie zijn ze meer afgestemd op de 

specifieke behoeften van het kind. Voorbeelden hiervan zijn de Italiaanse Novelle piacevoli ed 

                                                      

 
15 Zie bijvoorbeeld Nettie Heimeriks & Willem van Toorn, ‘Inleiding’ in De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis 
van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Harry Bekkering e.a., red. (Amsterdam: 
Querido, 1989), 11-12 en Anne de Vries, ‘The Netherlands’ in International Companion Encyclopedia of Children’s 
Literature, Peter Hunt, ed. (London: Routledge, 1996), 1140-1148. 
16 Heimeriks & Van Toorn, ‘Inleiding’, 12. 
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istruttive van Pier Domenico Soresi (1769) en de Nederlandse dichtbundel van Hieronymus 

van Alphen, Proeve van kleine gedigten voor kinderen (1778). 

De Verlichting geeft dus wel degelijk een belangrijke impuls aan het kinderboek, 

maar de kinderliteratuur is niet zomaar uit het niets ontstaan. Enerzijds waren er al 

kinderboeken vóór de Verlichting, anderzijds is de kinderliteratuur die in de achttiende 

eeuw wordt geschreven nog zeer verschillend van de huidige kinderliteratuur. Bovendien 

bleven kinderboeken lange tijd voorbehouden aan de burgerlijke en adellijke elite die kon 

lezen en schrijven. Het gros van de bevolking was ook in de negentiende eeuw nog 

analfabeet. Wel is duidelijk dat vanaf de Verlichting de aandacht voor kinderboeken 

toeneemt en dat de kinderliteratuur zich steeds verder ontwikkelt. Het aantal kinderboeken 

neemt vanaf deze tijd sterk toe, langzamerhand wordt het fictiegenre dominant en er wordt 

steeds meer geschreven op een manier die aansluit op de belevingswereld van het kind. In 

die zin markeert de Verlichting dus het begin van een kinderliteratuur zoals we die vandaag 

de dag kennen. 

 

 

2.2 Kinderliteratuur in de twintigste eeuw 
 

In de twintigste eeuw komt de eigen belevingswereld van het kind steeds meer centraal te 

staan, waardoor deze tijd ook wel de ‘eeuw van het kind’ wordt genoemd. In deze periode 

komt de kinder- en jeugdliteratuur in Europa tot bloei. Dit geldt ook voor de situatie in Italië 

en Nederland, al maakt de kinderliteratuur in beide landen wel verschillende 

ontwikkelingen door. 

 

2.2.1 Italië 

Om de ontwikkeling van de Italiaanse kinderliteratuur in de twintigste eeuw te kunnen 

begrijpen, moet eerst een stapje terug in de tijd worden gedaan, naar de negentiende eeuw. 

In Italië is de ontwikkeling van de kinderliteratuur namelijk nauw verbonden met het 

onderwijs. Al vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw worden kinderboeken ingezet 

als middel om het analfabetisme te bestrijden. Om kinderen te leren lezen en schrijven 

hebben scholen dringend behoefte aan boeken en er worden zelfs wedstrijden uitgeschreven 
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om het schrijven van kinderboeken te stimuleren.17 Het einde van de negentiende eeuw is 

een bloeiperiode voor het Italiaanse kinderboek. De eenwording van Italië in 1860 brengt 

met zich mee dat kerk en staat worden gescheiden en dat men een gezamenlijke identiteit en 

een gevoel van burgerplicht ten opzichte van de staat wil creëren. Een belangrijk kanaal voor 

het uitdragen van deze waarden is het onderwijs. In 1859 wordt de leerplicht ingesteld en de 

vraag naar kinderboeken die passen binnen het vormingsprogramma van de staat neemt 

daardoor toe. 

De politieke, sociale en maatschappelijke ontwikkelingen van de periode net na de 

eenwording komen terug in twee kinderboeken die in deze tijd verschijnen en die ook buiten 

Italië ongekend populair worden: Pinokkio van Carlo Collodi (pseudoniem van Carlo 

Lorenzini, 1826-1890) en Cuore van Edmondo De Amicis (1846-1908). Pinokkio verschijnt in de 

jaren 1881-1883 onder de titel La storia d’un burattino als feuilleton in een tijdschrift voor 

kinderen, voordat het verhaal in romanvorm wordt uitgegeven. Collodi is fel republikeins en 

antikerkelijk, wat terugkomt in Pinokkio. In dit verhaal kan de metafoor worden gelezen van 

het individu dat in de nieuwe Italiaanse staat moet opgroeien maar daarbij wel zijn 

eigenheid en onafhankelijkheid moet bewaren. In tegenstelling tot de meeste kinderboeken 

in die tijd wordt het verhaal nergens echt moraliserend: Pinokkio is een opstandige, rebelse 

marionet die wel moet opgroeien tot een serieuze jongen maar wiens rebellie door de 

verteller nooit wordt veroordeeld. Het boek van Collodi wordt direct vanaf het begin vele 

malen herdrukt (waarschijnlijk mede doordat hij het auteursrecht niet had geregistreerd) en 

wordt ook een groot succes in het buitenland. Dit succes leidt tot een heuse lawine aan spin-

offs (in Italië aangeduid met de term Pinocchiate), die gedurende tientallen jaren door 

navolgers van Collodi worden geschreven.  

Cuore van Edmondo De Amicis komt uit in 1886. Het boek is geschreven in 

dagboekvorm en gaat over een schooljongen die in zijn klas in het klein de problemen 

tegenkomt waar de jonge Italiaanse natie mee te kampen heeft. De socialistische De Amicis 

heeft een meer ideologische agenda en laat in zijn boek zien hoe men met de nieuwe situatie 

moet omgaan. Soms wordt de toon van de schrijver daarbij echter behoorlijk moraliserend. 

Vaderlandsliefde, orde, discipline en gehoorzaamheid zijn waarden die aan de kinderen 

moeten worden doorgegeven. 

                                                      

 
17 Laura Kreyder, ‘Italy’ in International Companion Encyclopedia of Children’s Literature, Peter Hunt, ed. (London: 
Routledge, 1996), 1104. 
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Het onderwijs is dus een belangrijke aanjager voor de ontwikkeling van de Italiaanse 

kinderliteratuur. Daarnaast wordt een belangrijk platform gevormd door de verschillende 

kinderkranten die Italië eind negentiende en begin twintigste eeuw rijk is. Dat Pinokkio in 

eerste instantie in een dergelijke krant verschijnt is niet toevallig, aangezien deze een 

springplank vormen voor vernieuwende auteurs en genres. Zo worden de verhalen van 

Emilio Salgari (1862-1911) rondom helden als Sandokan in eerste instantie als feuilleton in een 

kinderkrant gepubliceerd, en zet hij daarmee de Italiaanse avonturenroman op de kaart. 

Luigi Bertelli (1858-1920) staat zelf aan de wieg van de kinderkrant Il giornalino della domenica 

en schrijft daarin onder het pseudoniem Vamba een feuilleton rond het personage Gian 

Burrasca. Dit verhaal wordt in 1912 onder de titel Giornalino di Gian Burrasca voor het eerst in 

romanvorm uitgegeven en wordt dermate populair bij de Italiaanse jeugd dat het in de 

twintigste eeuw meer dan honderd keer wordt herdrukt. Ook verschijnen in deze 

kindertijdschriften de eerste stripverhalen: tekeningen zonder ballonnen, maar met tekst in 

achtlettergrepige verzen onder de afbeeldingen. De kinderkranten vormen dus een 

belangrijk kanaal voor literatuur waarin de opvoedende elementen langzamerhand naar de 

achtergrond schuiven en het leesplezier en de literaire kwaliteit centraal komen te staan. 

Daarnaast worden er ook in de twintigste eeuw kinderboeken geschreven met een 

moralistische of opvoedende ondertoon. Zo krijgt het religieuze kinderboek na de Eerste 

Wereldoorlog een extra impuls wanneer het onder paus Benedictus XV wordt toegestaan om 

de Bijbel uit te geven. Vanaf deze tijd komt er een groot aantal kinderbijbels en katholieke 

kinderboeken uit.18 Ook verschijnen reeds in deze periode de eerste fascistisch gekleurde 

kinderboeken op de markt, die ook een duidelijk opvoedingsmoraal willen overdragen. Dit 

breidt zich uit tijdens het fascistische regime in de periode 1922-1943, wanneer 

kinderliteratuur aan banden wordt gelegd en bij uitstek een instrument voor fascistische 

propaganda wordt: 

 
‘De opvoedkundige waarden die al in Cuore aanwezig waren, zoals orde, discipline en 
patriottisme veranderden in extremen binnen de fascistische lectuur. Patriottisme 
werd nationalisme en oorlogsverheerlijking en de gehoorzaamheid aan autoriteiten, 
wat in Cuore gehoorzaamheid aan ouders en leraren betekende, veranderde in de 
fascistische kinderboeken in gehoorzaamheid aan de Duce.’19 
 

                                                      

 
18 ‘I libri religiosi’ Biblioteca delle giovinette – 09.04.2007 http://www.bibliotecadellegiovinette.it/Religione.htm. 
19 H.H. Luchtmeyer, Pinocchio ontmoet Lavinia. Een beknopt onderzoek naar de belangrijkste aspekten in de hedendaagse 
Italiaanse kinderliteratuur, ongepubliceerde doctoraalscriptie (Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1993), 16. 
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Na de Tweede Wereldoorlog breekt in heel Europa een periode aan waarin men zich gaat 

herbezinnen op de kinderliteratuur. Ook in Italië gaat men op zoek naar nieuwe waarden in 

de kinderliteratuur, die de fascistische propaganda moeten vervangen. Er barsten verhitte 

discussies los waarin men een onderscheid tracht te maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ 

kinderboeken. Zo komt er bijvoorbeeld veel kritiek op de (veronderstelde) slechte invloed 

van stripboeken, detectives en zelfs sprookjes. Een vervent bestrijdster van het ‘slechte’ 

kinderboek is Giana Anguissola, die tijdens een conferentie van kinderboekenschrijvers in 

Bologna in 1956 spreekt over: 

 
‘bambini che leggevano “cose orribili”, divide gli editori in “di buona volontà” e “di 
cattiva e redditizia stampa”, cita la “battaglia grandiosa” iniziata intorno agli anni 
Cinquanta contro i fumetti e “la malastampa, la rozzastampa dilagante”, mette in 
evidenza, insomma, un’attività militante, i cui compiti – fortemente segnati da 
pregiudizi, moralismo, voglia di censura – erano quelli di “rifiutare energicamente i 
prodotti letterari guasti o inconsistenti […] esigendo i buoni testi […] sollecitandone 
attraverso i librai la ristampa se li [trovavano] esauriti come, nella maggior parte dei 
casi erano.”’20 
 

In deze sfeer kunnen er in de Italiaanse kinderliteratuur in deze tijd twee belangrijke 

stromingen worden onderscheiden. Enerzijds een behoudende, moralistische stroming die 

voortkomt uit de denkbeelden van de katholieke kerk en de meer conservatieve kampen 

binnen de pedagogie. Anderzijds ontstaat er een vernieuwende stroming, die voortborduurt 

op de culturele erfenis van het land en geïnspireerd wordt door fantasie, folklore en 

inventiviteit.21 Zo brengt Italo Calvino (1923-1985) in de jaren vijftig een verzameling van 

Italiaanse volkssprookjes uit en schrijft hij fantasievolle verhalen voor kinderen. Een andere 

belangrijke vernieuwer van de Italiaanse kinderliteratuur is Gianni Rodari (1920-1980), die 

fantasievolle verhalen en rijmpjes schrijft met een realistische ondertoon, waarin soms zijn 

communistische ideeën doorklinken. Deze vernieuwing van de kinderliteratuur is echter een 

langzaam proces, dat in de jaren vijftig nog in de kinderschoenen staat. Schrijvers als Calvino 

en Rodari vormen in deze jaren nog geen meerderheid en pas in de jaren zestig en zeventig 

krijgt de vernieuwende kinderliteratuur in Italië een breder draagvlak.22 

Vanaf eind jaren vijftig en in de jaren zestig zijn er verschillende aspecten van invloed 

op de boekenbranche in Italië. Het miracolo economico (‘economische wonder’) zorgt in deze 

                                                      

 
20 Giana Anguissola, geciteerd door Pino Boero & Carmine De Luca, La letteratura per l’infanzia (Roma: Laterza, 
1996), 213. 
21 Kreyder, 1106. 
22 Luchtmeyer, 72. 
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tijd voor een stijging van het welvaartsniveau, waardoor er meer geld komt voor 

luxeproducten als boeken. De leerplicht wordt uitgebreid naar veertien jaar en er wordt een 

wet aangenomen waardoor kinderen in de tweede en derde klas van de middelbare school 

verplicht moderne literatuur moeten lezen. De studentenopstanden van 1968 zijn gericht op 

een algehele verandering van de maatschappij en stellen met name de misstanden binnen het 

schoolsysteem aan de kaak. Er ontstaat behoefte aan een andere didactiek, waarin het kind 

meer centraal komt te staan. De jeugd eist een eigen plek op in de maatschappij en creëert 

een eigen jeugdcultuur. Deze signalen worden opgepikt door de kinderboekenbranche. 

Kinderen vormen een nieuwe markt en er komen steeds meer uitgeverijen die zich in 

kinderboeken specialiseren. Ook krijgt het kinderboek een extra impuls door initiatieven als 

de internationale kinderboekenbeurs (Fiera internazionale del libro per l’infanzia e la gioventù) 

die in 1964 voor het eerst in Bologna wordt gehouden. 

De jaren zeventig brengen vernieuwing en modernisering voor het Italiaanse 

kinderboek. Zo komt er door verbeteringen in de grafische technologie meer aandacht voor 

vormgeving en illustraties, wat een gunstige uitwerking heeft op de kwaliteit van boeken 

voor kinderen die nog niet kunnen lezen en op het informatieve genre. Een ander aspect van 

deze modernisering is de thematiek van de kinderboeken. In de jaren zeventig worden 

steeds meer boeken uitgegeven van moderne auteurs die actuele maatschappelijke 

problemen behandelen. Italië zit in deze jaren midden in een periode van scherpe politieke 

tegenstellingen en terreur, die ook wel worden aangeduid als de anni di piombo (‘loden 

jaren’). Kinderboeken worden geëngageerd en behandelen onderwerpen als de maffia of de 

Italiaanse noord-zuidproblematiek. Ook hebben de boeken dikwijls een taboedoorbrekende 

functie. Deze geëngageerde literatuur wordt vaak geproduceerd door het groeiende aantal 

kleine, gespecialiseerde uitgeverijen zoals Dalla parte delle bambine (‘aan de kant van de 

meisjes’), een feministische kinderboekenuitgeverij die in 1974 wordt opgericht. 

Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig gaat het slechter met de economie in Italië. 

Ook neemt het aantal geboortes steeds verder af. Dit weerspiegelt zich in de boekproductie 

voor kinderen, die in de eerste helft van de jaren tachtig afneemt.23 Het engagement in de 

kinderliteratuur is over zijn hoogtepunt heen en het lijkt er op dat er geen goed alternatief 

                                                      

 
23 Hier spreken de bronnen elkaar deels tegen. Volgens de cijfers van Luchtmeyer neemt niet alleen de 
gemiddelde oplage af maar ook het totaal aantal kinderboeken inclusief herdrukken, van 19.462 in 1980 tot 9.886 
in 1986 (Luchtmeyer, 54). Volgens Boero en De Luca neemt het aantal verschillende titels (met onderbrekingen) 
echter licht toe, van 1.157 titels en herdrukken in 1983 tot 1.891 in 1988 (Boero & De Luca, 278). Het verschil kan te 
maken hebben met de verschillende peiljaren die worden gehanteerd. 
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voor in de plaats komt. Kinderen gaan steeds minder lezen. Dit wordt onder meer 

toegeschreven aan het weinig stimulerende literatuuronderwijs, het gebrek aan 

belangstelling voor boeken bij de ouders, de invloed van de televisie en het aanbod van de 

uitgeverijen. Om deze negatieve trend het hoofd te bieden, bedenken uitgeverijen nieuwe 

verkoopstrategieën en wordt het aanbod gevarieerder: ‘più titoli si pubblicano maggiori 

sono le possibilità di catturare la curiosità e l’attenzione del lettore’.24 Of dit ook de kwaliteit 

van het kinderboek ten goede komt, is echter de vraag. 

In de tweede helft van de jaren tachtig verandert deze situatie en komen zowel de 

economie als de boekenbranche weer in de lift. Voor de kinderliteratuur in Italië vormt het 

jaar 1987 een belangrijk keerpunt, aangezien vanaf dat jaar het aantal titels explosief 

toeneemt.25 Er verschijnen meer boeken van hoge literaire kwaliteit, zoals werken van 

schrijvers als Roberto Piumini (geb. 1947) en Bianca Pitzorno (geb. 1942) die worden 

bekroond en ook in het buitenland succesvol zijn. De thematiek verandert en de belerende 

tendens die in het verleden nog vaak in Italiaanse kinderboeken te vinden was, wordt 

losgelaten.26 Daarnaast wordt de interesse voor kinderboeken weer groter en gaan kinderen 

meer lezen, met name verhalende literatuur. Dit komt niet alleen door veranderingen in het 

leesonderwijs en de promotieactiviteiten van kinderboekwinkels en bibliotheken, maar 

tevens door het verbeterde aanbod en beleid van de uitgevers in de jaren tachtig.27 

Toch zijn er ook kritische geluiden. Nadere beschouwing van de cijfers wijst namelijk 

uit dat hoewel het aantal Italiaanse kinderboeken eind jaren tachtig en gedurende de jaren 

negentig in absolute zin toeneemt, de groei van het aantal vertaalde kinderboeken in deze 

periode nog veel sterker is. Het aandeel van het oorspronkelijk Italiaans neemt hierdoor 

procentueel gezien af, van 53,4 procent in 1990 tot 46,2 procent in 1999.28 Isabella Zeli schrijft 

deze toename van de internationale oriëntatie toe aan de zwakke, perifere positie die de 

kinderliteratuur in het Italiaanse literaire systeem zou innemen.29 Ook wordt betwijfeld of de 

toegenomen literaire kwaliteit een teken is van de kwaliteitsverhoging van de Italiaanse 

kinderliteratuur als geheel of dat het eerder komt door de toegenomen invloed van 

                                                      

 
24 ‘Hoe meer titels er worden gepubliceerd, des te groter de kans om nieuwsgierigheid en belangstelling bij de 
lezer te wekken.’ Boero & De Luca, 279. 
25 Isabella Zeli, Foreign children’s literature in Italian translation: A systemic approach (Leuven: Katholieke 
Universiteit, Milano: Università Cattolica del Sacro Cuore, s.d. [1997 of 1998]), 7. 
26 Hedy Luchtmeijer, ‘Jeugdliteratuur in Italië’ in Leesgoed. Tijdschrift over kinderboeken 21/4 (1994), 109. 
27 Ibidem. 
28 ‘I paesi d’origine delle pubblicazioni‘ Liberweb. Il mondo dell’editoria per bambini e ragazzi, in rete – 09.04.2007 
http://www.liberweb.it/index.php?module=CMpro&func=viewpage&pageid=31. 
29 Zeli, 45. 
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kinderliteratuur uit het buitenland, die bovendien slechts van toepassing zou zijn op enkele 

Italiaanse schrijvers:  

 
‘The few interesting [Italian children’s writers] belong to the new generation of Italian 
authors, influenced by the new trend coming from the North European countries, not 
concerned with moral or pedagogical goals.’30 
 

 

2.2.2 Nederland 

Ook in Nederland ontwikkelt de kinderliteratuur zich gedurende de negentiende eeuw 

verder. Er ontstaan meer genres en het perspectief verschuift langzamerhand van de 

volwassene naar dat van het kind. In de twintigste eeuw komt het kind steeds meer centraal 

te staan. Kinderen krijgen hun eigen vredige en vrolijke wereld, waarbinnen zij beschermd 

zijn tegen de harde volwassen werkelijkheid. Kinderarbeid is ondertussen afgeschaft en 

begin twintigste eeuw wordt de leerplicht ingesteld. Deze ontwikkelingen weerspiegelen 

zich ook in de kinderliteratuur: 

 
‘In this “century of the child” children were to enjoy their childhood years in peace. In 
children’s literature this notion was reflected by a growing attention to the emotions 
of children, their play and their leisure.’31 
 

Het is ondertussen algemeen geaccepteerd dat kinderboeken weliswaar een nuttig, 

opvoedend element kunnen bezitten maar toch vooral ook plezierig moeten zijn om te lezen. 

Zo verschijnt eind negentiende eeuw het eerste boek van C. Joh. Kieviet (1858-1931) over Dik 

Trom, een ondeugende jongen ‘met een hart van goud’. Dit in realistische stijl geschreven 

boek heeft zoveel succes dat er een waar ‘kwajongensgenre’ ontstaat. Een ander genre 

binnen het realisme is het zogenaamde ‘huiselijk realisme’, waarin het dagelijkse gezinsleven 

centraal staat. Voorbeelden hiervan zijn de boeken over Ot en Sien van Hindericus 

Scheepstra (1859-1913) en Afke’s Tiental van Nienke van Hichtum (pseudoniem van Sjoukje 

Troelstra-Bokma de Boer, 1860-1939). Daarnaast vormen boeken die speciaal voor jongens of 

meisjes worden geschreven aparte genres. Jongensboeken bevatten voornamelijk historische 

verhalen en avonturenverhalen, zoals De scheepsjongens van Bontekoe van Johan Fabricius 

(1899-1981). Meisjesboeken gaan meer in op de emotionele belevingswereld van meisjes, 

                                                      

 
30 Citaat van Donatella Ziliotti, hoofdredacteur bij uitgeverij Salani. Geciteerd door Reinbert Tabbert, 
‘Approaches to the translation of children’s literature. A review of critical studies since 1960’. In: Target: 
International Journal of Translation Studies 14/2 (2002): 330. 
31 De Vries, ‘The Netherlands’, 1142. 
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zoals de serie rond Joop ter Heul van Cissy van Marxveldt (pseudoniem van Setske de Haan, 

1889-1948). 

Een kenmerkend gegeven van de Nederlandse maatschappij in deze tijd is de 

verzuiling, die met name vanaf de jaren twintig de diverse ideologische en religieuze 

groeperingen in Nederland uit elkaar houdt. Waar de leden van de verschillende zuilen zich 

in een eigen minimaatschappij voortbewegen, met eigen scholen, kranten, winkels, 

omroepen en dergelijke, wordt ook het kinderboek hieraan aangepast aangezien deze van 

belang is bij het doorgeven van de opvoedkundige waarden. Dit weerspiegelt zich in de 

uitgave van kinderboeken van katholieke, protestantse en socialistische signatuur. 

In de Tweede Wereldoorlog wordt het uitgeven van boeken steeds moeilijker. 

Enerzijds vanwege de slechte economische situatie, anderzijds door de toenemende controle 

en censuur door de bezetter. Zo mogen er na 1942 alleen nog boeken verschijnen van auteurs 

en uitgeverijen die zich hebben aangemeld bij de Kultuurkamer. De papierschaarste wordt 

een nijpend probleem en deze situatie wordt door de bezetter gebruikt om de boekproductie 

aan banden te leggen. Uitgevers krijgen pas papier toegewezen wanneer het te publiceren 

manuscript is goedgekeurd. Dit heeft een grote invloed op de kinderboeken die in de oorlog 

worden uitgebracht. Zo worden er nauwelijks kinderboeken van protestants-christelijke 

signatuur uitgebracht, omdat de auteurs binnen deze zuil in 1942 nagenoeg unaniem 

besluiten de Kultuurkamer te boycotten.32 De kinderboeken die wel verschijnen, bestaan 

voor een groot deel uit herdrukken en titels die door de censuur niet aanstootgevend wordt 

gevonden. Daarnaast worden ook op kleine schaal clandestiene en illegale kinderboeken 

uitgegeven, die in sommige gevallen het verzet helpen financieren. 

Na de oorlog barsten er net als in Italië discussies los over de criteria waaraan ‘goede’ 

kinderboeken behoren te voldoen. Men is bang dat de jeugd aan het afglijden is en alleen 

nog maar geïnteresseerd is in ‘platte’ cultuur. Zo is het Comité ter bestrijding van de slechte 

beeldromans dat in 1949 wordt opgericht een voorbeeld van de weerstand tegen de groeiende 

populariteit van de strip, die een verderfelijke invloed zou hebben op de jeugd. Goede 

kinderliteratuur moet deze vervlakking bij de jeugd tegengaan en daarom worden er 

verschillende kanalen ingesteld die het goede kinderboek moeten promoten, zoals het Bureau 

Boek en Jeugd, de Kinderboekenweek en de prijs voor het Kinderboek van het Jaar (de latere 

Gouden en Zilveren Griffel).  

                                                      

 
32 Petra Hofman, Bij oliepitje en noodkacheltje. Het jeugdboek in oorlogstijd (Winsum: Stichting Kinderboek 
Cultuurbezit, 2000), 7. 
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Door al deze aandacht voor het kinderboek vormen de jaren vijftig een periode van 

vernieuwing voor de Nederlandse kinderliteratuur. Er komt een generatie prozaschrijvers 

die meer nadruk gaat leggen op de literaire kwaliteit van hun boeken dan op de opvoedende 

waarde. Het voorbeeld bij uitstek van deze stroming is Annie M.G. Schmidt (1911-1995): 

 
‘De vraag wie de belangrijkste kinderboekenschrijver van de voorbije eeuw is 
geweest, hoef ik hier eigenlijk niet meer te stellen. Zelfs bij een willekeurig 
straatinterview zou waarschijnlijk niemand het antwoord schuldig blijven. Bij Annie 
voelen we ons thuis, omdat haar oeuvre zo onwrikbaar verankerd is in de 
vaderlandse kleigronden. Tegelijkertijd is het juist haar geest van non-conformisme en 
onhollandse luchthartigheid, waardoor we op de een of andere manier allemaal wel 
eens zijn aangeraakt. […] Annie Schmidt [heeft] de twintigste eeuw precies en 
overzichtelijk in tweeën gespleten. Voor veel schrijvers na haar werd ze de 
inspiratiebron en het ijkpunt voor kwaliteit en vooral voor de luchtige en enigszins 
samenzweerderige toon waarop de lezer benaderd kon worden.’33 
 

Deze vernieuwing begint in de jaren vijftig en wordt in de jaren zestig verder uitgebouwd. 

Andere tendensen in de kinderliteratuur van deze periode zijn een toenemende aandacht 

voor de psychologische kwaliteit van de personages en de verruiming van de wereld waarin 

de verhalen zich afspelen. Daarnaast zijn er technologische ontwikkelingen in de grafische 

industrie, zoals de meerkleurendruk, waardoor er nieuwe mogelijkheden op het gebied van 

vormgeving zijn. Hiervan profiteert met name het prentenboek, zoals te zien is in het werk 

van bijvoorbeeld Dick Bruna (geb. 1927). 

De volgende periode dat er in Nederland weer nieuwe stromingen in de 

kinderliteratuur te zien zijn, is de jaren zeventig. Net als in Italië wordt ook het Nederlandse 

kinderboek in deze tijd dikwijls gekenmerkt door het engagement. Hoewel er in de hele 

twintigste eeuw kinderboeken verschijnen waarin een politieke ondertoon valt te bespeuren, 

is deze boodschap tot dan toe impliciet. In de jaren zeventig verandert dit, en worden 

kinderboeken een middel om maatschappelijke problemen zoals milieuvervuiling of de 

derdewereldproblematiek aan de kaak te stellen: 

 
‘Het past in de tijd: de oorlog in Vietnam is dagelijks zichtbaar op de televisie, er komt 
een energiecrisis, grote groepen vluchtelingen trekken over de wereld, gastarbeiders 
komen in groten getale naar het rijke Westen en de laatste koloniën worden 
zelfstandig. Daarbij komt een soort moderne openheid tussen volwassenen en 
kinderen die door de tijdgeest en sommige pedagogen bepleit wordt. Het resultaat is 

                                                      

 
33 Bregje Boonstra, ‘Is het fluitketeltje drooggekookt? Vijftig jaar kinderboeken in Nederland’ in Jaarboek voor 
Nederlandse boekgeschiedenis 10 (Leiden: Nederlandse Boekhistorische Vereniging, 2003), 53-54. 
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een grote behoefte om kinderen ook via boeken te betrekken bij de zorgelijke wereld 
van de volwassenen.’34  
 

Het geëngageerde boek is in de jaren zeventig niet alleen een op zichzelf staande stroming, 

maar ook genres die al lang binnen de kinderliteratuur succesvol zijn (zoals het historische 

jeugdboek) krijgen in deze periode een kritisch tintje. Volgens critici gaat dit 

maatschappelijke engagement dikwijls wel ten koste van de literaire kwaliteit van het 

kinderboek. Een voorbeeld hiervan is het werk van Thea Beckman (1923-2004), die 

historische verhalen vertelt vanuit een modern perspectief waarin bepaalde 

maatschappelijke problemen aan de kaak worden gesteld. Kruistocht in spijkerbroek uit 1973 is 

een van haar bekendste boeken en de combinatie van een historisch onderwerp met een 

actuele invalshoek spreekt al uit de titel. Deze boeken worden enorm populair bij kinderen, 

maar krijgen vaak slechte beoordelingen van de literaire recensenten. 

In de jaren tachtig verdwijnt het engagement in de kinder- en jeugdliteratuur naar de 

achtergrond en komt er weer meer aandacht voor de literaire kwaliteit van het kinderboek. 

Dit lijkt soms wel enigszins door te slaan, aangezien deze literair verantwoorde boeken door 

volwassenen zeer positief worden beoordeeld maar door kinderen vaak niet leuk worden 

gevonden omdat ze er te weinig van begrijpen. Voorbeelden van dergelijke boeken zijn 

Annetje Lie in het holst van de nacht van Imme Dros (geb. 1936) en Kleine Sofie en Lange Wapper 

van Els Pelgrom (pseudoniem van Else Koch, geb. 1934).35 

Een stroming die met name in de jaren negentig in de Nederlandse kinderliteratuur 

opkomt, is het postmodernisme.36 In deze kinderboeken wordt dikwijls gebruik gemaakt van 

intertekstualiteit, hervertellingen en verhalen in verhalen. Voorbeelden hiervan zijn Zwart als 

inkt is het verhaal van Sneeuwwitje en de zeven dwergen van Wim Hofman (geb. 1941) en Mariken 

van Peter van Gestel (geb. 1937). De kinderliteratuur wordt door Nederlandse schrijvers 

inmiddels zeer serieus genomen en is van een hoog niveau dat ook steeds vaker in het 

buitenland wordt gewaardeerd. 

 

                                                      

 
34 Harry Bekkering, Aukje Holtrop & Kees Fens, ‘De eeuw van Sien en Otje. De twintigste eeuw’ in De hele 
Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Harry 
Bekkering e.a., red. (Amsterdam: Querido, 1989), 456. 
35 Bekkering, Holtrop & Fens, 436 en Ton Duijx & Joke Linders, De goede kameraad. Honderd jaar kinderboeken 
(Houten: Van Holkema & Warendorf, 1991), 129-131. 
36 De Vries, ‘The Netherlands’, 1146-1147. 
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2.2.3 Overeenkomsten en verschillen 

Zowel in Italië als in Nederland maakt de kinderliteratuur vanaf de achttiende eeuw een 

grote ontwikkeling door. In Italië komt de eerste bloeiperiode van de kinderliteratuur al eind 

negentiende eeuw, met de twee klassiekers Pinokkio en Cuore die direct al zeer succesvol zijn 

en in vele talen worden vertaald. Italië is een nog jonge natie die op zoek is naar een eigen 

identiteit en dit weerspiegelt zich in de kinderboeken die worden geschreven. Daarbij zorgen 

veranderingen in het onderwijs voor een toename in de vraag naar kinderboeken. Ook in 

Nederland verschijnen in die tijd boeken die zeer populair worden, bijvoorbeeld Dik Trom, 

maar deze erkenning blijft beperkt tot nationaal niveau. 

Een belangrijk verschil tussen Nederland en Italië in de twintigste eeuw is de 

verzuiling van de Nederlandse maatschappij, waarbij verschillende groeperingen hun eigen 

minimaatschappij creëren. Deze groeperingen hebben elk hun eigen visie op de  

opvoeding van kinderen, die zijn weerslag vindt in de kinderboeken die binnen een  

zuil worden uitgebracht. Deze verzuiling doet zich niet op dezelfde manier voor in Italië, 

waar de katholieke kerk al van oudsher dominant is. Specifiek voor Italië is dat veel 

kinderboeken eerst verschijnen als feuilleton in de verschillende kinderkranten die al sinds 

de negentiende eeuw worden uitgegeven. 

De twintig jaar van het fascistische regime drukken een groot stempel op het 

Italiaanse kinderboek, waarin orde, discipline, gehoorzaamheid en nationalisme de 

boventoon voeren. De volledige Italiaanse cultuur wordt in deze periode aan banden gelegd, 

maar de literatuur wordt het hardst aangepakt. Verschillende schrijvers worden verbannen 

of gevangen gezet. Ook in Nederland is de Tweede Wereldoorlog desastreus voor het 

kinderboek, met name door de papierschaarste en de censuur. In Italië duurt deze periode 

echter veel langer en groeien hele generaties op onder de fascistische invloed. 

Na de oorlog vangt een periode aan van wederopbouw en heroriëntatie op de 

kinderliteratuur. Zowel in Nederland als in Italië wordt er heftig gediscussieerd over de 

criteria waaraan goede kinderboeken zouden moeten voldoen. Toch zijn er ook grote 

verschillen tussen beide landen. In Italië zorgt het wegvallen van het fascisme voor een soort 

vacuüm, waarbinnen men op zoek moet naar nieuwe waarden voor de kinderliteratuur. Er 

moet als het ware worden gezocht naar een nieuwe identiteit. In Nederland was de censuur 

uitgeoefend door de vijand, waardoor de eigen identiteit na de oorlog behouden kan blijven. 

De vernieuwende impulsen die in zowel de Italiaanse als de Nederlandse kinderliteratuur in 

de jaren vijftig te zien is, groeien wellicht daardoor alleen in Nederland direct uit tot een 

werkelijke stroming. Er komt in deze tijd een nieuwe generatie schrijvers op die een andere 
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benadering hebben van de kinderliteratuur, waarbij de opvoedende en moralistische toon in 

de vooroorlogse boeken moet plaatsmaken voor een grotere literaire kwaliteit. Ook in Italië 

zijn er vernieuwende schrijvers, maar deze zijn nog in de minderheid en brengen nog niet 

een echte stroming op gang. 

De maatschappelijke en culturele veranderingen eind jaren zestig zorgen zowel in 

Italië als in Nederland voor een nieuwe benadering van de jeugdliteratuur. De welvaart 

neemt toe en de vraag naar boeken is groot. In de jaren zeventig is ‘maatschappelijk 

engagement’ het sleutelwoord in de kinderliteratuur. De literaire kwaliteit van het boek 

komt iets meer op de achtergrond te staan en het kinderboek wordt een instrument  

om actuele problematiek aan de kaak te stellen. In Italië komt er daardoor meer aandacht 

voor het kinderboek en er worden diverse uitgeverijen opgericht die zich specialiseren  

in kinderliteratuur. 

Begin jaren tachtig loopt de belangstelling voor kinderliteratuur in Italië terug. De 

economische recessie zorgt voor een afname van de boekproductie en uitgevers gaan hun 

aanbod diversifiëren in de hoop op een betere verkoop. In de tweede helft van de jaren 

tachtig keert deze neerwaartse spiraal zich en nemen de aandacht voor het kinderboek en de 

literaire kwaliteit ervan weer toe. In Nederland komt de nadruk in dit decennium weer te 

liggen op de literaire kwaliteit van het boek. Soms slaat dit door en komt de beoogde lezer 

wat op de achtergrond te staan, waardoor bepaalde boeken die door de kritiek worden 

bejubeld voor kinderen veel te moeilijk worden. 

De jaren negentig worden gekenmerkt door een toenemende concurrentie van andere 

media, zoals de computer, internet en tv. De Italiaanse kinderliteratuur heeft daar echter 

weinig last van en de productie neemt toe. In de Nederland wordt er steeds meer aandacht 

besteed aan de literaire kwaliteit van het kinderboek, waarin dikwijls postmodernistische 

elementen worden verwerkt. Ook in het buitenland neemt de belangstelling voor het 

Nederlandse kinderboek toe. 
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3  
V E R T A A L D E  J E U G D L I T E R A T U U R  B I N N E N  H E T  

N E D E R L A N D S E  L I T E R A I R E  V E L D  
 

 

3.1 Totale titelproductie  
 

3.1.1 Productiecijfers 

In de twintigste eeuw neemt de totale boekproductie in Nederland sterk toe. De grafiek in 

Figuur 1 laat zien dat de totale titelproductie in een kleine honderd jaar tijd bijna 

verzesvoudigt: van 3.011 in 1900 tot 17.634 in 1995.37 

 

Figuur 1: Totale titelproductie van boeken 1900-1995 (gemiddeld per vijf jaar) 38 
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37 De gegevens in dit hoofdstuk met betrekking tot de boekproductie zijn afkomstig van verschillende bronnen: 
de cijfers over de totale titelproductie zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), cijfers over 
het aandeel vertaald binnen de totale titelproductie zijn afkomstig van Heilbron (die zowel cijfers van Stichting 
Speurwerk betreffende het Boek gebruikt als Brinkmans cumulatieve catalogus van boeken), de gegevens over de 
totale titelproductie van kinder- en jeugdliteratuur komen uit het CBK en de cijfers over vertaalde kinder- en 
jeugdliteratuur zijn afkomstig uit de studie van Koster (die zich baseert op Brinkman). Aangezien dit 
verschillende bronnen zijn, moet er een zekere voorzichtigheid worden betracht bij het vergelijken van dit 
materiaal. In deze scriptie gaat het echter met name om het weergeven van algemene trends en niet zozeer om de 
reproductie van specifieke cijfers. 
38 Dit zijn cijfers van het CBS, die betrekking hebben op Nederlandse en buitenlandse romans, naslagwerken en 
schoolboeken en zijn gemeten in de periode 1900-1997. In deze cijfers zijn zowel nieuwe uitgaven als herdrukken 
meegeteld. Tot 1935 is alleen om de vijf jaar gemeten, na 1935 zijn gegevens per jaar beschikbaar. Om de cijfers 
van de perioden voor en na 1935 toch met elkaar te kunnen vergelijken, is er in deze grafiek voor gekozen om 
vanaf 1935 het gemiddeld aantal titels per periode van vijf jaar weer te geven (zo staat 1935 in de grafiek voor het 
gemiddeld aantal titels in de periode 1935-1939). Aangezien er alleen gegevens beschikbaar zijn tot en met het 
jaar 1997, staat het jaar 1995 in de grafiek voor het gemiddelde over de periode 1995-1997.  
De databank van het CBS is toegankelijk via de Statline Webselector, 
http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?LA=nl&DM=SLNL&lp=Search%2FSearch.  
Zie verder de tabel op pagina 87. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/start.asp?LA=nl&DM=SLNL&lp=Search%2FSearch
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Deze stijging is bovendien veel sterker dan de demografische groei in Nederland in de 

twintigste eeuw (Figuur 2). Al sinds de tweede helft van de negentiende eeuw neemt de 

Nederlandse bevolking sterk toe en deze stijging zet zich ook voort in de twintigste eeuw: 

tussen 1900 en 1995 verdrievoudigt de Nederlandse bevolking van 5.238.000 naar 15.580.000. 

Het aantal boeken neemt in deze zelfde periode echter met een factor 5,9 toe, wat aangeeft 

dat het belang van boeken in deze periode groeit.  

 

Figuur 2: Nederlandse bevolking 1900-1999 (gemiddeld per vijf jaar, aantallen x 1000)39 
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Waar de bevolking in de gehele twintigste eeuw echter min of meer gestaag blijft groeien, 

verloopt de ontwikkeling van de boekproductie in een grilliger patroon. In Figuur 1 is te zien 

dat de boekproductie niet alleen toeneemt maar ook op verschillende momenten weer 

inzakt, zoals bijvoorbeeld in 1920. Nederland is gedurende de Eerste Wereldoorlog neutraal 

gebleven, maar ondervindt wel de negatieve economische gevolgen van de oorlog. In de 

periode 1914-1918 zijn de bestedingen steeds verder afgenomen en dit weerspiegelt zich in 

de boekproductie, die in 1920 met 13,5 procent is afgenomen ten opzichte van het 

voorgaande peiljaar 1915. De jaren erna herstelt de economie zich en ook de boekproductie 

neemt in 1925 weer toe met 54,4 procent. Deze opleving is echter van korte duur. De 

wereldwijde crisis van 1929 brengt Nederland in een grote economische recessie, die bijna 

tien jaar duurt. Toch lijkt dit op het eerste gezicht weinig invloed te hebben op de 

boekproductie, die in deze periode onverminderd blijft toenemen. Dit groeiende aantal 

                                                      

 
39 Bron: CBS. Zie tabel op pagina 87. 
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boeken blijkt in de praktijk echter steeds minder te worden verkocht, wat resulteert in 

groeiende voorraden en uitpuilende magazijnen.40 

 Deze onverkochte voorraden komen echter goed van pas tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. In deze periode is er een toenemend tekort aan grondstoffen en met name de 

papierschaarste levert problemen op voor de boekproductie. Ook de controle en censuur 

door de bezetter bemoeilijken het uitgeven van boeken. Deze problemen komen duidelijk 

terug in de cijfers over de boekproductie, die in de peilperiode 1940-1944 met 42,2 procent 

ongekend sterk afneemt en in de jaren 1943-1945 zelfs minder titels bedraagt dan in 1900.41 

Het Nederlandse publiek heeft echter juist een sterke behoefte aan lezen in de oorlogsjaren, 

waardoor de boekenbranche de overproductie die de jaren dertig was ontstaan kan 

verkopen. Hierdoor hebben uitgeverijen die in de jaren dertig slecht verkochten een betere 

overlevingskans in de oorlogsjaren: 

 
‘De “krakende zolders” konden [de] uitgeverij de oorlog economisch doen overleven. 
Diegenen die in de jaren dertig het minst alert waren bij de mogelijkheid van 
prijsverlaging of “verramsjing” waren het beste af tijdens de oorlogseconomie.’42 
 

Na de oorlog lijkt de markt zich spoedig te herstellen. De boekproductie is in 1946 al weer 

terug op het niveau van voor de oorlog en het aantal boeken blijft ook in de drie 

daaropvolgende decennia stijgen. Met name de jaren zestig laten een zeer sterke groei van de 

boekproductie zien: in de eerste en tweede helft van de jaren zestig met respectievelijk 20,1 

en 18,2 procent. Door de economische groei, de toenemende bevolking, de stijgende welvaart 

en het hogere gemiddeld opleidingsniveau is de vraag naar boeken groot. Bovendien zorgt 

de lagere boekenprijs als gevolg van de introductie van het pocketboek voor stijgende 

verkoopcijfers.43 Het pocketboek kan relatief goedkoop in massa-oplagen worden 

uitgegeven en vormt dan ook een populair product voor een groot aantal uitgevers in de 

jaren vijftig en zestig. Halverwege de jaren zestig worden er echter zoveel pocketboeken 

uitgebracht dat er sprake is van overproductie, waardoor verschillende uitgeverijen failliet 

gaan en de productie tussen 1966 en 1972 zelfs enkele jaren inzakt.44 

                                                      

 
40 R.E.M. van den Brink, Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het 
bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij (Leiden: Stenfert Kroese, 1987), 57. 
41 In 1900 3.011 titels; in 1943 2.836; in 1944 1.847; in 1945 2.435. Bron: CBS. 
42 Van den Brink, 57. 
43 Zie voor meer informatie over de rol van het pocketboek in Nederland Van Voorst, 129-149. 
44 Johan Heilbron, ‘Responding to Globalization: the Development of Book Translations in France and the 
Netherlands’ in Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in Homage to Gideon Toury, Anthony Pym, 
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In de jaren tachtig gaat het economisch slecht met Nederland en neemt ook de groei 

van het aantal uitgebrachte titels af. Tijdens deze recessie krimpt de boekenmarkt zelfs 

enkele jaren en in 1983 is het aantal uitgebrachte titels met 11.880 terug op het niveau van 

tien jaar eerder. De boekproductie ondergaat in deze periode een structurele transformatie 

en verandert van een stabiele groeimarkt in een cyclische markt, die in sommige jaren 

afneemt en in andere jaren weer toeneemt.45 De algemene tendens is echter toch een 

stijgende lijn. Halverwege de jaren tachtig begint de economie zich te herstellen en in 1989 is 

het niveau van de boekproductie weer boven dat van 1980. 

Ook gedurende de eerste helft van de jaren negentig blijft de boekproductie 

toenemen, maar deze trend verandert in de tweede helft van dit decennium. In deze periode 

is weliswaar sprake van een economische opleving, maar deze heeft geen positieve gevolgen 

voor de boekenmarkt. Halverwege de jaren negentig begint de boekproductie namelijk af te 

nemen, van 18.123 titels in 1995 tot 17.235 in 1997. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt  

door toenemende concurrentie van de televisie en nieuwe media zoals de computer en  

het internet.46 

 

3.1.2 Internationalisering 

Wat betreft het aandeel van vertaling binnen de totale titelproductie in Nederland zijn in de 

literatuur uitsluitend cijfers bekend van de periode na de Tweede Wereldoorlog.47 In deze 

periode maakt Nederland in politiek, economisch en cultureel opzicht een sterke 

internationalisering door. De oorlog ligt nog vers in het geheugen en Nederland gaat deel 

uitmaken van verschillende internationale samenwerkingsverbanden, zoals de Verenigde 

Naties, de NAVO, de Raad van Europa en de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (de 

voorloper van de huidige Europese Unie), die er onder meer voor moeten zorgen dat de 

vrede en veiligheid worden gewaarborgd, de economie zich kan ontwikkelen en de rechten 

van de mens worden beschermd. De koude oorlog zorgt daarbij voor een scherpe tweedeling 

tussen de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjetunie, waarbij Nederland zich aan 

westerse zijde schaart. Daarnaast maakt Nederland vanaf de jaren vijftig een snelle 

modernisering door, die sterk door Amerika wordt beïnvloed. Nederland heeft zich na de 
                                                                                                                                                                      

 

Miriam Shlesinger, Daniel Simeoni, eds. (Amsterdam: John Benjamins [in press], 2007). Deze sterke daling is 
echter minder duidelijk zichtbaar in de cijfers van het CBS. 
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
47 Heilbron, Koster en Van Voorst behandelen alleen de periode na 1945. In het kader van deze scriptie reikt het 
echter te ver om onderzoek te doen naar de periode 1900-1945. 
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oorlog aan de wederopbouw gezet en de financiering hiervoor komt met name van de 

Amerikanen, in de vorm van het Marshallplan. De invloed van Amerika reikt bovendien 

verder dan louter het politieke en economische vlak:  

 
‘Wanneer men het heeft over “Amerikanisering” dan gaat het zowel over de film, de 
kleding en het vermaak van de jeugd als over de inrichting van het onderwijs, de 
mechanisering van de landbouw en het bouwen van winkelcentra naar Amerikaans 
voorbeeld.’48 
 

Deze internationaliseringstrend komt tevens tot uitdrukking in de boekproductie na de 

Tweede Wereldoorlog. Niet alleen in absolute aantallen maar ook procentueel neemt  

het aandeel vertaald in deze periode sterk toe: van 5,3 procent in 1946 tot 26,2 procent in  

1990 (Figuur 3). 

 

Figuur 3: Aandeel vertaald totale titelproductie 1946-1990 (in procenten)49 
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Deze internationale oriëntatie doet zich niet alleen voor op de Nederlandse boekenmarkt, 

maar is ook in het algemeen een kenmerkend gegeven van kleine landen met een beperkt 

taalgebied. Een klein land is relatief meer op het buitenland gericht dan een groot land,  

wat door de socioloog Johan Heilbron wordt verklaard vanuit een aantal sociale en 

economische factoren.50 Ten eerste speelt sociale betrokkenheid een rol: bij een uitwisseling 

tussen groepen heeft deze uitwisseling een grotere impact op de kleinste groep, omdat een 

relatief groter deel van de groep erbij betrokken is. Daarnaast heeft de internationale 

oriëntering van kleine groepen te maken met de factor prijs. Kleinere groepen hebben een 

kleinere afzetmarkt, waardoor de productie van goederen relatief duur is. Dit geldt  
                                                      

 
48 Van Voorst, IX. 
49 Bron: Heilbron. Zie tabel op pagina 88. 
50 Heilbron, ’Nederlandse vertalingen wereldwijd’, 210-212. 
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met name voor culturele sectoren die kampen met hoge productiekosten, zoals  

de boekenbranche. In deze sector is het voor kleine groepen vaak goedkoper om te 

importeren dan zelf te produceren. Verder zijn goederen en diensten in kleine landen vaak 

minder beschikbaar dan in grote landen en tot slot speelt ook het begrip symbolische waarde 

een rol bij de sterkere internationale oriëntatie van kleine groepen, aangezien de elite in een 

klein land uit statusoverwegingen eerder geneigd is zich te richten op elites in grotere landen 

dan andersom. 

In de naoorlogse periode wordt de internationale oriëntatie van Nederland dus 

sterker en neemt het aandeel vertaling binnen de Nederlandse boekproductie toe. Er zijn 

echter twee perioden waarin dit anders ligt. In de eerste plaats is in Figuur 3 te zien dat het 

aandeel vertaling in de periode 1966-1972 afneemt. Deze beweging kan worden gerelateerd 

aan de eerdergenoemde overproductie die in die tijd is ontstaan door de explosieve toename 

van het aantal pocketboeken. Pockets kennen een groot percentage aan vertaling en de 

periode dat dit type boeken afneemt laat tegelijk een terugval van het aandeel vertaling 

zien.51 Na 1972 zet de internationalisering binnen de boekenmarkt zich echter weer voort. 

Een tweede terugval van de internationalisering doet zich voor in de jaren tachtig, 

waarbij het aandeel vertaald zakt van 25,2 procent in 1978 naar 21,7 procent in 1986. Vanaf 

1988 neemt het aandeel echter weer toe en in 1990 is het weer boven het niveau van eind 

jaren zeventig. Op zich is het niet vreemd dat het absolute aantal vertaalde boeken in de 

jaren tachtig daalt, aangezien in deze periode de totale boekenmarkt in Nederland inzakt  

(zie paragraaf 3.1.1). Waarom het aantal vertaalde boeken in deze tijd echter harder  

afneemt dan de totale titelproductie en daarmee dus ook het percentage vertaald daalt, is 

moeilijk te verklaren. Heilbron noemt naast de afname van de boekproductie en de verkoop 

de daling van het aandeel herdrukken als mogelijke oorzaak, waarmee hij lijkt te suggereren 

dat er binnen het vertaalde segment meer wordt herdrukt dan in het oorspronkelijk 

Nederlandse segment.52 In elk geval wijst deze daling van het aandeel vertaald op een 

tijdelijke heroriëntatie van de markt op de Nederlandse literatuur, die echter vanaf 1988 

weer afneemt. 

 

                                                      

 
51 Heilbron, ‘Responding to Globalization’. 
52 Ibidem, 4-5. 
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3.1.3 Brontalen 

Zoals gezegd houdt het belang van vertaling binnen de totale titelproductie in een land 

verband met de omvang van het betreffende taalgebied: hoe groter een land of taalgroep, des 

te geringer het aandeel vertaling binnen de boekproductie van dat land of die taalgroep. 

Deze internationale oriëntatie is echter niet algemeen van aard, maar gericht op een specifiek 

gebied. Volgens de theorie van Göte Klingberg vindt de uitwisseling van vertaling 

voornamelijk plaats binnen verschillende geografische regio’s, waarbij hij een westerse regio 

(Frankrijk, Duitsland, Engeland, Nederland, de Scandinavische landen en de Verenigde 

Staten), een oostelijke regio (Oost-Europa en Rusland), een Zuid-Europese regio en een 

Aziatische regio onderscheidt. Binnen deze regio’s wordt veel meer vertaald dan tussen  

de regio’s.53 

Toch hebben niet alle landen binnen een regio altijd in dezelfde mate contact. In 

bepaalde perioden wordt er tussen sommige landen meer vertaald dan tussen andere. Ook 

gaat het dikwijls niet zozeer om een uitwisseling, maar is in de praktijk eerder sprake van 

eenrichtingsverkeer dat zowel op mondiaal als op regionaal niveau plaatsvindt.54 Zo 

bekleedt de westerse regio een dominante positie in de wereld, aangezien er veel meer 

westerse boeken worden vertaald in niet-westerse landen dan andersom. Ook binnen een 

regio lopen vertaalstromen niet evenwichtig en wordt er meer vertaald van het ene land naar 

het andere. Deze eenzijdige oriëntatie vindt dikwijls plaats van kleine landen naar grote 

landen en wordt daarom ook wel het doorkijkspiegeleffect genoemd, aangezien het kleine land 

zich wel oriënteert op de grote landen in de regio, maar zelf nauwelijks wordt opgemerkt.55 

Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals enerzijds de status van de brontaal en –

cultuur in het doelland maar ook politieke en economische aspecten zoals de omvang van de 

boekproductie in een land en de (handels)betrekkingen tussen landen. 

Onderzoek naar het vertaalaanbod in de Nederlandse boekproductie bevestigt dat in 

Nederland vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw het meest wordt vertaald in en uit 

taalgroepen die tot de eigen westerse regio behoren, namelijk Engels, Duits en Frans.56 Om 

na te gaan wat het aandeel per brontaal is, wordt door de meeste onderzoekers het 

                                                      

 
53 In O’Sullivan, 65 en Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’, 32. De theorie van Klingberg heeft betrekking op 
kinder- en jeugdliteratuur, maar vormt ook een interessant uitgangspunt voor onderzoek naar vertaalstromen 
binnen de totale titelproductie. 
54 O’Sullivan, 65-73. 
55 Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd’, 225. 
56 Er zijn uitsluitend nauwkeurige cijfers beschikbaar over de tweede helft van de twintigste eeuw.  
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percentage ten opzichte van het totaal aantal vertalingen berekend.57 Zo wordt er voor het 

Nederlandse veld dus eerst een onderscheid gemaakt tussen oorspronkelijk Nederlandse en 

vertaalde boeken (zie bijvoorbeeld Figuur 3 op pagina 33) en vervolgens wordt binnen het 

vertaalde aanbod gekeken welk percentage afkomstig is uit respectievelijk het Engels, Duits 

en Frans en als vierde groep de ‘overige talen’. Figuur 4 laat aan de hand van deze  

methode zien welke ontwikkeling deze brontalen sinds de Tweede Wereldoorlog  

hebben doorgemaakt. 

 

Figuur 4: Aandeel per brontaal vertaald aanbod 1946-1990 (in procenten)58 
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Het opvallendst in deze grafiek is dat het aandeel van het Engels in de tweede helft van  

de twintigste eeuw stijgt (van 39,9 procent in 1946 tot 64,8 procent in 1990), terwijl het  

Duits en Frans min of meer gelijk blijven en het aandeel van de overige brontalen in deze 

periode afneemt.59 

Heilbron pleit in zijn onderzoek naar boekvertalingen als graadmeter voor de 

internationalisering van de cultuur echter voor een andere rekenmethode.60 Vertalingen 

moeten namelijk niet alleen met andere vertalingen concurreren, maar tevens met de boeken 

die in de eigen taal zijn geschreven. Door het aandeel per brontaal te berekenen op de totale 

titelproductie (en dus ook het Nederlands als ‘brontaal’ mee te nemen) ontstaat een juister 

beeld van de ontwikkeling die de verschillende talen in de Nederlandse boekproductie 

                                                      

 
57 Zie bijvoorbeeld Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’ en Van Voorst. 
58 Bron: Heilbron. Zie tabel op pagina 89. 
59 Het Duits heeft alleen in 1946 een relatief hoog percentage, dat wellicht te maken heeft met een mogelijk 
sterkere Duitse oriëntatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het feit dat het Engels in deze periode een precies 
omgekeerde beweging maakt, lijkt deze veronderstelling te bevestigen. Zie paragraaf 3.2.3 over de specifieke 
dynamiek van de brontalen in de kinderliteratuur tijdens de Tweede Wereldoorlog.  
60 Heilbron, ‘Nederlandse vertalingen wereldwijd’, 224 en ‘Responding to Globalization’. 
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doormaken, omdat de concurrentie met het Nederlands daarin ook is meegenomen. Deze 

methode is toegepast in de grafiek in Figuur 5.  

In deze grafiek valt direct op dat niet alleen het aandeel van het Engels toeneemt, 

maar dat ook de andere talen tot 1980 een stijgende lijn laten zien. Doordat het 

oorspronkelijk Nederlandse aanbod in de loop van de twintigste eeuw afneemt (in Figuur 3 

was te zien dat het aandeel vertaald toeneemt, wat betekent dat het aandeel oorspronkelijk 

Nederlands afneemt), is de situatie van de andere talen nu dus gewijzigd. Ook in deze 

grafiek neemt het Engels een dominante positie in, maar dat is een ontwikkeling die zich 

over de gehele periode uitstrijkt. Vlak na de oorlog ligt het aandeel van de verschillende 

brontalen nog redelijk bij elkaar in de buurt, maar al vrij snel begint het Engels sterker toe te 

nemen dan de andere talen. Deze groeiende Engelstalige import gaat dus vooral ten koste 

van de oorspronkelijk Nederlandse literatuur. 

 

Figuur 5: Aandeel per brontaal totale titelproductie 1946-1990 (in procenten)61 
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Deze trend is een weerspiegeling van tendensen die zich in de tweede helft van de twintigste 

eeuw in de gehele Nederlandse samenleving voordoen. Onder invloed van ontwikkelingen 

die al in paragraaf 3.1.2 aan de orde kwamen, vindt in Nederland een sterke 

Amerikanisering plaats. Daarnaast heeft de scherpe stijging van het aandeel Engels in de 

boekproductie van de jaren vijftig ook te maken met de eerder besproken grote productie 

van pocketboeken in die periode:  

 
‘Het pocketbook werd voor 1945 al benut in Engeland en de Verenigde Staten. Deze 
innovatie vindt begin jaren vijftig ingang op de Nederlandse markt. Met de groeiende 
populariteit van pocketreeksen ontstaat voor de uitgevers de noodzaak om vanwege 
de continuïteit van de series en de steeds groter wordende concurrentie voor vele 
                                                      

 
61 Bron: Heilbron. Zie tabel op pagina 90. 
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pockettitels per jaar te zorgen. Dat leidt ertoe dat uitgevers zich meer dan voorheen op 
het brede buitenlandse boekenaanbod gaan oriënteren. De grote (en na 1945 geliefde) 
Angelsaksische cultuur vormt dan de eerste logische bron om uit te putten, temeer 
daar het (pocket-)boekenaanbod met name in Amerika inmiddels schier onuitputtelijk 
is geworden.’62 

 

Een volgende impuls voor het Engels als voornaamste brontaal van in het Nederlands 

vertaalde literatuur, doet zich voor in de tweede helft van de jaren tachtig. Deze periode 

markeert het begin van een verschillende ontwikkeling van het Engels en de overige 

brontalen. Waar het aandeel van alle brontalen tot de jaren tachtig (in meer of mindere mate) 

toenam, verandert dit namelijk na de crisis van begin jaren tachtig. Vanaf 1986 neemt het 

Engels toe, terwijl vertalingen uit het Duits en Frans afnemen. Deze toename van het Engels 

is zo sterk dat Heilbron spreekt van een culturele heroriëntatie, die hij enerzijds koppelt aan 

de globalisatie (waarbij de Verenigde Staten als enige supermacht overblijven) en anderzijds 

aan de Europese integratie (waarbij het Engels de belangrijkste lingua franca wordt).63 

 

 

3.2 Kinder- en jeugdliteratuur 
 

3.2.1 Productiecijfers 

Evenals de totale titelproductie neemt gedurende de twintigste eeuw ook de productie van 

kinderboeken in Nederland toe (Figuur 6). Deze stijging van kinderliteratuur is in 

verhouding zelfs veel sterker dan de toename van het totale titelaanbod, aangezien deze 

laatste categorie tegen het eind van de eeuw met een factor zes is toegenomen terwijl het 

aantal jeugdtitels dan al meer dan vertienvoudigd is. Dit wijst erop dat kinder- en 

jeugdliteratuur binnen het Nederlandse literaire veld in de loop van de twintigste eeuw een 

steeds belangrijker plaats gaat innemen. 

Tussen 1900 en 1939 verdubbelt het aantal uitgebrachte kinderboeken en neemt de 

jeugdliteratuur daarmee ongeveer even snel in omvang toe als de totale titelproductie in 

deze periode. Een verschil met deze laatste categorie is echter dat de Eerste Wereldoorlog 

geen invloed te lijkt hebben op de productie van kinderboeken. Ook de crisistijd van de jaren 

dertig laat de productie van jeugdboeken op het oog ongemoeid, maar net als bij de totale 

                                                      

 
62 Van Voorst, 217-218. 
63 Heilbron, ‘Responding to Globalization’. 
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titelproductie is in dit decennium waarschijnlijk sprake van een toename aan boeken die niet 

worden verkocht en daardoor in de magazijnen van de uitgevers blijven liggen. 

 

Figuur 6: Titelproductie kinder- en jeugdliteratuur 1900-1997 (gemiddeld per vijf jaar)64 
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Evenals de totale titelproductie kent ook de ontwikkeling van de kinder- en jeugdliteratuur 

in de twintigste eeuw fluctuaties, die echter pas beginnen vanaf de Tweede Wereldoorlog. In 

de oorlogsjaren keldert het aantal uitgebrachte jeugdtitels drastisch. Wel is deze afname een 

stuk minder sterk dan bij de volwassenenliteratuur (respectievelijk 24,6 en 42,2 procent), wat 

erop lijkt te wijzen dat het in deze tijd gemakkelijker is om kinderboeken te produceren dan 

volwassenenliteratuur. Aangezien de economische omstandigheden voor beide segmenten 

dezelfde problemen opleveren, zal de kinderliteratuur dus minder last hebben ondervonden 

van de controle en censuur dan de boekproductie voor volwassenen. Waarschijnlijk wordt 

kinderliteratuur door de bezetter over het algemeen als minder bedreigend ervaren, al 

worden er ook uitgaven verboden. Een bekend voorbeeld is De zoon van Dik Trom van C. Joh. 

Kieviet, een boek dat ruim vóór de oorlog (in 1907) is geschreven maar dat niet door de 

censuur komt vanwege een passage waarin onder meer ‘Weg met de Duitschers!’ wordt 

geroepen.65 Een andere oorzaak van de relatief lichte daling van het aantal uitgebrachte 

kinderboeken is de oprichting tijdens de oorlogsjaren van enkele uitgeverijen van 

nationaalsocialistische signatuur, zoals Westland en Rutgers. Net als binnen de zuilen wordt 

ook in nationaalsocialistische kringen de kinderliteratuur ingezet als middel om de eigen 
                                                      

 
64 Voor dit overzicht is een globale inventarisatie gemaakt van de titelproductie van kinder- en jeugdliteratuur op 
basis van gegevens in het CBK. Hiertoe zijn per afzonderlijk jaar de in het CBK opgenomen uitgaven geteld 
(uitsluitend boeken) en vervolgens is daar het gemiddelde per vijf jaar van berekend. Uit praktische 
overwegingen zijn de titels niet afzonderlijk gecontroleerd op dubbele vermeldingen e.d. en daarom moet 
worden benadrukt dat deze cijfers uitsluitend een algemene indicatie geven van de ontwikkeling van de kinder- 
en jeugdliteratuur in Nederland in de twintigste eeuw. Zie verder de tabel op pagina 90. 
65 Hofman, 3. 
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ideologie op kinderen over te brengen. Deze ‘bruine’ uitgeverijen zullen daarbij echter 

weinig last hebben gehad van censuur of beperkingen. 

Na de oorlog herstelt de productie van kinderboeken zich snel en al in 1946 is het 

aantal titels weer boven het niveau van voor de oorlog. Vanaf deze tijd zet deze groei door 

en in drie decennia neemt de jeugdliteratuur met een factor 2,9 toe: van 1.106 titels in de 

periode 1950-1954 tot 3.160 in 1975-1979. Daarbij is de groei van het subveld van de Neder-

landse kinderliteratuur veel sterker dan die van de totale titelproductie (die in dezelfde 

periode toeneemt met een factor 1,9) en verwerft de kinderliteratuur zo een steeds 

belangrijker positie binnen het Nederlandse literaire veld. Deze expansie kan in de eerste 

plaats worden gerelateerd aan de promotie van het ‘goede’ Nederlandse kinderboek en de 

vernieuwing van de Nederlandse jeugdliteratuur. Bovendien is dit de tijd dat de 

babyboomgeneratie opgroeit, waardoor het aantal kinderen in deze periode een sterke groei 

laat zien (Figuur 7). Daarnaast lijkt de kinderliteratuur weinig last te hebben van de terugval 

die de totale boekproductie in de periode 1966-1972 doormaakt. Zoals in paragraaf 3.1.1 al 

naar voren kwam, was deze terugval veroorzaakt door de overproductie van het 

pocketboek. Aangezien er echter voor kinderen waarschijnlijk veel minder pockets werden 

uitgegeven dan voor volwassenen, is deze terugval niet zichtbaar in de cijfers over de 

productie van jeugdliteratuur. 

 

Figuur 7: Nederlandse bevolking 0-20 jaar, 1900-1999 (aantallen x 1000, gemiddeld per vijf jaar)66 
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De sterkste toename van kinder- en jeugdliteratuur doet zich voor in de jaren zeventig – iets 

later dus dan de eerder genoemde explosieve toename van het totale titelaanbod 

(volwassenen en kinderen) in de jaren zestig. Daarbij is niet alleen sprake van een stijging 

                                                      

 
66 Bron: CBS. Zie tabel op pagina 91. 
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van het absolute aantal kinderboeken, maar neemt ook het gemiddeld aantal boeken per 

kind toe omdat het aantal kinderen en jongeren tussen 0 en 20 jaar in die periode flink 

omlaag gaat (Figuur 7). Bovendien is de expansie van de kinderliteratuur in deze periode 

veel sterker dan de toename van de totale titelproductie in de jaren zestig. Waar de totale 

boekproductie zoals gezegd in de eerste en tweede helft van de jaren zestig met 

respectievelijk 20,1 en 18,2 procent steeg, neemt de kinderliteratuur in de eerste helft van de 

jaren zeventig toe met 25 procent en in de tweede helft van dat decennium zelfs met 84,6 

procent. De jeugdcultuur heeft inmiddels ook in Nederland een eigen plaats veroverd en dit 

lijkt zich te weerspiegelen in de versterkte positie van de kinderliteratuur binnen het 

Nederlandse veld. 

Dit verandert echter in de tweede helft van de jaren tachtig, wanneer het aantal 

geproduceerde kinderboeken voor het eerst sinds de oorlogsjaren afneemt (Figuur 6). Deze 

terugval is fors (9,8 procent) en bovendien veel sterker dan de verminderde groei van de 

totale titelproductie in diezelfde periode. In de eerste plaats heeft deze daling te maken met 

de economische recessie die in deze periode de boekenbranche als geheel treft. Daarnaast 

neemt de bevolking in de leeftijdsgroep 0-20 in deze jaren af met 7,9 procent. Dit is voor deze 

leeftijdscategorie de sterkste daling in de gehele twintigste eeuw en wellicht is dat ook een 

reden voor het feit dat de positie van de kinderliteratuur in het Nederlandse literaire veld in 

deze periode voor het eerst zwakker wordt. 

In de jaren negentig kruipt de productie van jeugdliteratuur langzamerhand weer 

omhoog: gedurende de eerste vijf jaar van dit decennium bedraagt de toename nog slechts 

0,7 procent, de tweede helft van de jaren negentig laat echter een groei van 7,1 procent zien. 

De economische recessie is inmiddels voorbij en de welvaart begint weer toe te nemen. 

Bovendien wordt er in deze jaren binnen de boekenbranche collectief propaganda gemaakt 

voor het ‘goede boek’ en wordt er door de scholen meer aandacht besteed aan 

jeugdliteratuur.67 Daarnaast neemt de bevolkingsgroep in de leeftijd 0-20 in de tweede helft 

van de jaren negentig voor het eerst weer licht toe (0,6 procent). Toch is de toename van de 

kinder- en jeugdliteratuur minder sterk dan in de jaren vóór de recessie en ook minder dan 

de groei van de totale titelproductie in de jaren negentig (al geldt dit laatste vooral voor de 

eerste vijf jaar van het decennium). Een mogelijke oorzaak hiervan zou de opkomst van de 

nieuwe media zoals computers en internet kunnen zijn, die door kinderen over het algemeen 

                                                      

 
67 Luchtmeyer, 79-80. 
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sneller worden opgepakt en in het dagelijks leven geïntegreerd dan door volwassenen en die 

daardoor een concurrentie voor het boek vormen. 

 

3.2.2 Internationalisering 

In de twintigste eeuw neemt het aandeel vertaling binnen de kinder- en jeugdliteratuur sterk 

toe: van 11,8 procent in de jaren dertig tot 40,7 procent in de jaren negentig (Figuur 8). Deze 

stijgende tendens wordt slechts onderbroken in de jaren vijftig, wanneer het aandeel 

vertaling kleiner is dan in de voorgaande peilperiode 1941-1945.  

 

Figuur 8: Aandeel vertaald kinder- en jeugdliteratuur 1931-1995 (in procenten)68 
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In het onderzoek van Koster naar het aandeel vertaald binnen de kinder- en jeugdliteratuur 

in de periode 1931-1995 waren de cijfers voor de oorlogsjaren niet meegenomen, vanwege de 

specifieke omstandigheden die het algemene beeld voor de twintigste eeuw zouden kunnen 

vertroebelen. Eigen onderzoek naar de internationale oriëntatie van de kinderliteratuur 

tijdens de Tweede Wereldoorlog bevestigt dit vermoeden en laat inderdaad een afwijkend 

patroon zien, waarbij de vertaalimport sterker is dan in de omringende peilperioden  

(Figuur 8).69 Wat de oorzaak is van het relatief grote aandeel van vertaalde kinderliteratuur 

in de oorlogsjaren komt in paragraaf 3.2.3 over de brontalen aan de orde. 

Omdat er met betrekking tot het aandeel vertaald binnen de totale titelproductie geen 

cijfers beschikbaar zijn over de eerste helft van de twintigste eeuw, kan niet worden bepaald 
                                                      

 
68 In figuur 8, 9 en 10 zijn gegevens uit het CBK (voor de periode 1941-1945) gecombineerd met cijfers uit 
onderzoek van Koster (overige perioden) in ‘Laat de boeken tot ons komen’. Doordat er gebruik is gemaakt van 
twee verschillende bronnen, moeten deze gegevens wel met de grootste omzichtigheid worden beschouwd. Zie 
verder de tabel op pagina 91. 
69 Juna Biagioni, Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler! De positie van vertaling in de Nederlandstalige kinder- en 
jeugdliteratuur 1940-1945. Ongepubliceerd werkstuk in het kader van de cursus Vertaling, Cultuur en Wetenschap 
(Utrecht: Universiteit Utrecht, 2006), 10-11.  
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hoe de internationalisering van de jeugdliteratuur in deze periode zich verhoudt tot die van 

de volwassenenliteratuur. Wat betreft de tweede helft van de twintigste eeuw blijkt het 

aandeel vertaald binnen de jeugdliteratuur sterker toe te nemen dan binnen de totale 

titelproductie, met respectievelijk een factor 2,7 tegen 1,7.70 De aanvang van de groeiende 

internationale oriëntatie in de kinderliteratuur valt samen met het debat dat in deze tijd 

wordt gevoerd over het kinderboek als bindende factor tussen verschillende volkeren: 

 
‘After the Second World War the notion that children’s literature could promote 
international understanding became a credo: children’s literature, crossing all borders 
with ease, was expected to give rise to a Utopian “universal republic of childhood”.’71 
 

Ook in de volgende decennia blijft het aandeel vertaald toenemen, aangezien het aantal 

vertaalde titels sneller stijgt dan het totale aantal kinderboeken. De buitenlandse literatuur 

wordt dus steeds belangrijker binnen het veld van de Nederlandse jeugdliteratuur. Zelfs de 

stagnatie en daling van het totale aantal kinderboeken eind jaren tachtig en begin jaren 

negentig lijkt geen invloed te hebben op het toenemende aandeel vertaald, al is deze groei 

niet meer zo sterk als in de periode 1951-1975.72 Het veld van de Nederlandse jeugdliteratuur 

vormt daarmee een goed voorbeeld van de relatief sterke internationale oriëntatie die 

kenmerkend is voor kleine landen en taalgebieden. 

 

3.2.3 Brontalen 

De internationale oriëntatie van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur is net als bij de 

totale in het Nederlands vertaalde productie voornamelijk gericht op taalgroepen die tot de 

eigen westerse regio behoren: in alle ijkperioden heeft ruim 95 procent van het aantal 

vertaalde titels een brontaal uit de eigen regio. De belangrijkste talen daarbinnen zijn het 

Engels, Duits en Frans (Figuur 9).73 

De onderlinge verhouding tussen deze brontalen verandert in de loop van de 

twintigste eeuw. In de jaren dertig hebben het Engels en het Duits nog ongeveer eenzelfde 

aandeel, terwijl het percentage Frans en de overige talen een stuk lager liggen. Hoe deze 
                                                      

 
70 Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’, 37. Deze cijfers moeten wel voorzichtig worden geïnterpreteerd, 
aangezien de peilperioden voor beide cijfers niet helemaal overeenkomen: voor de totale titelproductie is de 
periode 1951-1960 vergeleken met 1981-1990; voor de kinderliteratuur gaat het om de periode 1951-1955 ten 
opzichte van 1991-1995. 
71 O’Sullivan, 1. 
72 Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de peilperioden van Koster om de twintig jaar zijn vastgesteld en de 
jaren tachtig niet specifiek zijn onderzocht. Het zou dus kunnen dat er een tijdelijke daling is geweest van het 
aandeel vertaald, die zich vervolgens weer kan hebben hersteld. 
73 Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’, 33. 
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verdeling zich verhoudt tot de situatie bij de totale titelproductie weten we niet, aangezien 

de beschikbare gegevens over het aandeel per brontaal voor de totale titelproductie pas 

beginnen in 1946. 

 

Figuur 9: Aandeel per brontaal vertaald aanbod kinder- en jeugdliteratuur 1931-1995 (in procenten)74 
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In het onderzoek van Koster is ook met betrekking tot de brontalen de oorlogsperiode 

beschouwing gelaten, vanwege de bijzondere omstandigheden in deze jaren. Eigen 

onderzoek naar deze cijfers levert inderdaad weer een afwijkend patroon op.75 Hoewel ook 

in de oorlog meer dan 95 procent van de kinderboeken wordt vertaald uit talen afkomstig uit 

de eigen regio76 en net als in de rest van de twintigste eeuw ook in deze jaren het Engels, 

Duits en Frans de belangrijkste brontalen vormen, blijkt de verdeling tussen deze talen in de 

periode 1941-1945 een belangrijk verschil te vertonen ten opzichte van de cijfers voor de rest 

van de twintigste eeuw. Waar het Frans tijdens de oorlog een aandeel heeft dat vergelijkbaar 

is met de rest van de twintigste eeuw, is het belang van het Engels en het Duits namelijk 

precies omgekeerd – in het voordeel van het Duits.  

Zoals al eerder aan de orde is gekomen, wordt in de oorlogsperiode een duidelijke 

censuur uitgeoefend door de bezetter. Uitgeverijen die boeken willen publiceren moeten niet 

alleen aangesloten zijn bij de Kultuurkamer, maar tevens een aanvraag tot publicatie 

indienen bij de Afdeeling Boekwezen van het Departement van Volksvoorlichting en 

Kunsten, die de Duitse autoriteiten adviseert over het wel of niet uitbrengen van nieuwe 

titels. Dit geldt zowel voor boeken voor volwassenen als voor kinderliteratuur. Alleen met 

toestemming van de Duitsers krijgen uitgeverijen papier toegewezen waarmee een 
                                                      

 
74 Zie tabel op pagina 91. 
75 Biagioni, 11-13 
76 Alleen in 1945 is dit cijfer net iets lager, namelijk 94 procent. 
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manuscript kan worden gedrukt. Deze vorm van controle en censuur leidt ertoe dat 

voornamelijk neutrale kinderboeken of boeken met een nationaalsocialistische signatuur op 

de markt worden gebracht. Met name deze laatste boeken worden grotendeels geïmporteerd 

uit Duitstalige landen, wat de sterke nadruk op Duitse kinderboeken in deze periode 

verklaart. Angelsaksische landen behoren tot de vijand van de Duitsers, waardoor in de 

oorlog steeds minder kinderboeken verschijnen die uit het Engels zijn vertaald. Na de 

oorlogsjaren neemt het Engels echter zeer snel toe en neemt het Duits drastisch af – een 

tendens die vergelijkbaar is met die bij de totale vertaalde titelproductie. 

Wordt echter de eerder genoemde methode van Heilbron gehanteerd, waarbij wordt 

gekeken naar het aandeel per brontaal ten opzichte van de totale productie kinder- en 

jeugdliteratuur en dus ook het aandeel van het Nederlands wordt meegerekend, dan tekent 

zich een ander patroon af (Figuur 10).  

 

Figuur 10: Aandeel per brontaal totale titelproductie kinder- en jeugdliteratuur 1931-1995 (in procenten)77 
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Bij toepassing van deze methode blijken net als bij de totale titelproductie alle brontalen over 

de gehele periode in aandeel toe te nemen, al komt het Duits niet meer op het niveau van 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast blijkt dat het Engels vanaf de jaren vijftig veel 

sterker toeneemt dan alle overige brontalen. Deze groei van het Engels gaat dus ten koste 

van de oorspronkelijk Nederlandstalige jeugdboeken. Net als bij de totale boekproductie 

wordt ook in deze grafiek duidelijk dat de Nederlandse samenleving (en daarmee ook de 

kinderliteratuur) zich in de twintigste eeuw steeds meer oriënteert op de Angelsaksische 

cultuur, zoals in de voorgaande paragrafen al aan de orde is gekomen. 

 

                                                      

 
77 Zie tabel op pagina 91. 
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4  
S U B V E L D  I T A L I A A N S E  J E U G D L I T E R A T U U R :   

H E T  P R O D U C T  
 

 

4.1 Positie van het Italiaans binnen de Nederlandse jeugdliteratuur 
 

Zoals in het vorige hoofdstuk al naar voren is gekomen, wordt in Nederland het meest 

vertaald uit het Engels, Frans en Duits – zowel in de volwassenenliteratuur als in literatuur 

voor kinderen. De overige brontalen nemen binnen het vertaalde segment dus een veel 

kleinere plaats in. Het onderzoek dat voor deze scriptie is verricht naar het aandeel Italiaans 

in de Nederlandstalige kinderliteratuur bevestigt dit beeld: in de gehele twintigste eeuw 

komt het Italiaans als brontaal namelijk niet boven de 1,21 procent (Figuur 11). 

 

Figuur 11: Aandeel Italiaans binnen Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur 1900-1999 (in procenten)78 
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Dit lijkt op zich weinig, maar dit cijfer moet binnen de juiste context worden beoordeeld. 

Zoals gezegd wordt altijd het meest vertaald uit talen die tot de eigen regio behoren. Dit 

geldt ook voor het veld van de Nederlandse jeugdliteratuur, waar talen uit de westerse regio 

dominant zijn. Wordt voor de Nederlandse kinderliteratuur echter gekeken naar de talen die 

niet tot de eigen regio behoren, dan blijkt het Italiaans gedurende het grootste deel van de 

twintigste eeuw op de eerste plaats te staan.79 De vertaalimport die in de Nederlandse 

jeugdliteratuur plaatsvindt uit de Zuid-Europese regio is dus voor het grootste deel 

afkomstig uit Italië. 

                                                      

 
78 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 92. 
79 In de jaren dertig deelt het Italiaans deze plaats met het Tsjechisch, in de jaren vijftig staat het Italiaans een 
plaats lager dan het Spaans. Koster, ‘Laat de boeken tot ons komen’, 37. 
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In de grafiek in Figuur 11 is te zien dat de ontwikkeling van de Italiaanse kinder-

literatuur80 in Nederland kan worden ingedeeld in twee afzonderlijke perioden: tot de jaren 

zestig en daarna. Tot 1965 komt het aandeel Italiaans niet boven de 0,31 procent; na dit jaar 

schiet het aandeel omhoog naar 1,21 procent. 

 

4.1.1 Periode 1900-1959 

Gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw verschijnen er vrij weinig Italiaanse 

kinderboeken in Nederland (Figuur 12). Tot 1925 worden in totaal twaalf Italiaanse boeken 

uitgebracht, gemiddeld een boek per twee jaar. Een groot deel hiervan bestaat uit klassiekers 

zoals Pinokkio (meer hierover in paragraaf 4.2.4).  

 

Figuur 12: Aantal Italiaanse kinderboeken 1900-195981 
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In de tweede helft van de jaren twintig stijgt het aantal Italiaanse kinderboeken, maar deze 

groei is nog steeds vrij bescheiden en neemt in de daaropvolgende jaren meteen weer af. Dit 

is de periode van het ventennio fascista, de tijd dat het fascistische regime onder Mussolini aan 

de macht is. Zoals in hoofdstuk twee al naar voren kwam, wordt de kinderliteratuur door 

het regime sterk gecontroleerd en gebruikt om de fascistische ideologie op de kinderen over 

te brengen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze boeken niet in Nederland op de 

markt verschijnen. Ook de katholieke kinderbijbels en andere religieuze boeken die vooral 

na de Eerste Wereldoorlog in Italië worden uitgegeven, zullen in het overwegend 

                                                      

 
80 Waar in dit onderzoek wordt gesproken over Italiaanse kinderboeken of Italiaanse kinder- en jeugdliteratuur 
wordt bedoeld ‘uit het Italiaans vertaald’ (behalve in hoofdstuk 2). Dit zijn in het grootste deel van de gevallen 
Italiaanse kinderboeken die in het Nederlands zijn vertaald, maar soms betreft het ook een tussenvertaling (zowel 
Italiaanse titels die via een andere taal in het Nederlands zijn vertaald als boeken met een andere brontaal dan het 
Italiaans die via het Italiaans in het Nederlands zijn vertaald). Eventuele boeken die in het Italiaans in Nederland 
zouden zijn geproduceerd, zijn hier dus niet in meegenomen. 
81 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 92. 
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protestantse Nederland niet veel belangstelling hebben getrokken. Binnen de katholieke zuil 

lijkt er echter ook weinig interesse te zijn voor Italiaanse religieuze kinderboeken. 

Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat de Nederlandse katholieken in deze tijd 

nog nauwelijks een leestraditie kennen en er in het algemeen weinig katholieke 

kinderboeken in Nederland worden uitgegeven.82 Al met al trekt de religieuze en fascistische 

Italiaanse kinderliteratuur dus weinig belangstelling en de Italiaanse kinderboeken die in 

deze periode wel in het Nederlands worden vertaald zijn vrij ‘neutraal’ van aard, zoals 

klassiekers en sprookjes.  

Tijdens de Tweede Wereldoorlog neemt de boekproductie in Nederland sterk af. In 

deze jaren worden er slechts drie Italiaanse kinderboeken uitgebracht, die alle van vóór de 

eeuwwisseling stammen en dus niet zijn verbonden met het fascistische regime. Direct na de 

oorlog schiet het aantal Italiaanse kinderboeken even omhoog, met tien boeken in de periode 

1945-1949. De verwachting zou misschien zijn dat Nederland direct na de oorlog niet zoveel 

trek heeft in literatuur die afkomstig is van de voormalige vijand, maar dat blijkt in de 

periode net na de oorlog dus wel mee te vallen. Bovendien zijn het nog steeds voornamelijk 

neutrale sprookjesverhalen of negentiende-eeuwse klassiekers. 

De jaren vijftig zijn echter minder gunstig voor het Italiaanse kinderboek in 

Nederland. Er worden in dit decennium in totaal twaalf Italiaanse kinderboeken uitgebracht 

– slechts twee meer dan in de vijf jaren direct na de oorlog. Deze dalende tendens gaat in 

tegen de ontwikkeling van het totaal aantal kinderboeken in Nederland, dat in de jaren 

vijftig juist flink stijgt. Zoals in hoofdstuk twee al naar voren is gekomen, ontstaan in deze 

periode belangrijke vernieuwende stromingen in de Nederlandse kinderliteratuur. Deze 

nieuwe oriëntatie in Nederland lijkt niet aan te sluiten op de kinderliteratuur in Italië, die 

nog veel meer dan in Nederland bezig is een nieuwe identiteit te zoeken. Individuele 

Italiaanse schrijvers als Gianni Rodari en Italo Calvino, die al wel op een andere en literair 

vernieuwende manier voor kinderen schrijven, zijn in die tijd in Nederland nog niet bekend. 

Hierdoor lijkt er weinig belangstelling te zijn voor de Italiaanse kinderliteratuur. Niet alleen 

neemt het absolute aantal Italiaanse kinderboeken in deze periode af, ook verliest de 

Italiaanse kinderliteratuur terrein binnen het Nederlandse literaire veld. Eind jaren vijftig 

bedraagt het aandeel Italiaans nog slechts 0,06 procent en is de positie van het Italiaanse 

kinderboek in ruim veertig jaar tijd niet zo marginaal geweest. 

 
                                                      

 
82 Anne de Vries, Wat heten goede kinderboeken? Opvattingen over kinderliteratuur in Nederland sinds 1880 
(Amsterdam: Querido, 1989), 114-115.  
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4.1.2 Vanaf de jaren zestig 

De jaren zestig luiden een nieuw tijdperk in voor het Italiaanse kinderboek in Nederland, dat 

ineens in veel grotere aantallen wordt vertaald (Figuur 13). Deze periode lijkt een soort 

waterscheiding te vormen, waarbij in de eerste helft van de jaren zestig al ruim drie keer 

zoveel Italiaanse kinderboeken worden uitgegeven als in de vijf jaar ervoor en in de tweede 

helft van de jaren zestig vervolgens bijna zes keer zoveel als begin jaren zestig.  

 

Figuur 13: Aantal Italiaanse kinderboeken 1955-199983 
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In enkele jaren tijd neemt het aandeel toe met een factor 3,3: van 0,06 procent in de periode 

1955-1959 tot 0,2 procent in de periode 1960-1964. En dit blijkt slechts de opmaat te zijn naar 

een nog veel sterkere toename in de tweede helft van de jaren zestig. Deze periode neemt het 

aantal boeken toe van 14 tot 83 titels en laat het Italiaanse subveld de sterkste expansie van 

de hele twintigste eeuw zien. Opmerkelijk is bovendien dat het totaal aantal kinderboeken in 

Nederland in die jaren juist minder hard groeit dan in het voorgaande decennium (zie  

Figuur 6 op pagina 38). In het tweede deel van de jaren zestig is er zelfs een krimp van de 

Nederlandse kinderboekproductie te zien. De sterke stijging van het aantal Italiaanse titels in 

combinatie met de daling van de totale Nederlandse jeugdproductie zorgt voor een 

opvallende toename van het aandeel Italiaans, dat in deze periode verzesvoudigt van 0,2 

naar 1,21 procent. Mogelijk kan deze toegenomen belangstelling voor het Italiaanse 

kinderboek worden gekoppeld aan een meer in het algemeen groeiende interesse voor de 

Italiaanse cultuur, die bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het internationale succes van de 

Italiaanse film in de jaren zestig. Daarnaast komt er in deze periode een nieuw genre op 

binnen de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland. Hierover meer in paragraaf 4.2.1. 

                                                      

 
83 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 92. 
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Begin jaren zeventig neemt het aantal Italiaanse kinderboeken af en beslaat het nog 

geen driekwart van het aantal in de periode ervoor. Het tweede deel van de jaren zeventig 

laat echter weer een sterke groei zien. Met 177 titels wordt zelfs het hoogste aantal van de 

gehele twintigste eeuw bereikt. Zoals gezegd is een belangrijk kenmerk van zowel de 

Italiaanse als de Nederlandse kinderliteratuur in de jaren zeventig de maatschappijkritische 

en geëngageerde invalshoek. Dit komt ook tot uitdrukking in bepaalde Italiaanse 

kinderboeken die in deze tijd in Nederland verschijnen, waarin bijvoorbeeld het feminisme 

op een speelse wijze aan de orde komt. Wat de exacte oorzaak is voor de plotselinge 

interesse in het Italiaanse kinderboek, is moeilijk vast te stellen. Wel valt op dat in deze tijd 

de belangstelling voor de andere brontalen die net als het Italiaans tot de categorie ‘overig’ 

behoren (zie Figuur 9 op pagina 44) juist afneemt. Mogelijk lift het Italiaans daarentegen mee 

op de interesse voor het Franse kinderboek, dat ook in de jaren zeventig (en misschien al in 

de jaren zestig) in Nederland terrein wint. 

Toch begint het belang van het Italiaanse kinderboek in Nederland al vanaf deze 

periode langzamerhand af te kalven. Het totaal aantal kinderboeken stijgt namelijk harder 

dan het aantal Italiaanse kinderboeken, waardoor het aandeel van Italiaans binnen het veld 

van de Nederlandse jeugdliteratuur procentueel niet meer zo groot is als in de tweede helft 

van de jaren zestig (al is het wel een stuk hoger dan begin jaren zeventig). De economische 

recessie die in de jaren tachtig in de hele boekenbranche zijn sporen nalaat, heeft vervolgens 

ook effect op het aantal Italiaanse kinderboeken dat in Nederland wordt uitgebracht. In de 

eerste helft van de jaren tachtig is deze terugval nog relatief beperkt, aangezien het aantal 

met 126 titels nog steeds vrij hoog is. Het aandeel van het Italiaanse boek binnen de totale 

jeugdproductie daalt echter van 1,12 procent eind jaren zeventig naar 0,68 procent in de 

periode 1980-1984.  

Het feit dat het Italiaanse kinderboek vanaf deze periode in Nederland minder 

populair wordt, kan mogelijk in verband worden gebracht met een verschillende 

ontwikkeling die de kinderliteratuur in beide landen al vanaf de jaren zeventig doormaakt. 

Binnen de geëngageerde kinderliteratuur die in deze periode populair is, kan namelijk een 

onderscheid worden gemaakt tussen twee stromingen: enerzijds een socialistische of 

revolutionaire richting, die politiek-economische problemen aan de kaak stelt en een 

maatschappelijke omwenteling nastreeft, anderzijds een liberale of hervormende richting, 

die niet zozeer politiek geïnspireerd is maar in meer algemene zin pedagogische normen en 
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waarden wil veranderen.84 In Nederland is in de jaren zeventig vooral deze laatste richting 

van invloed. Binnen deze hervormende stroming is er meer aandacht voor de literaire vorm 

van het kinderboek dan in de revolutionaire stroming: 

 
‘Verhaalconstructie, perspectief, spanning, stijl en taalgebruik zijn meestal verzorgder 
en inventiever, waarbij de nadruk op informatie-overdracht en gewenst sociaal 
gedrag vaak veel minder sterk is. In het algemeen is er meer ruimte voor speelsheid, 
subtiliteit, creativiteit en vooral fantasie.’85  
 

Het is niet ondenkbaar dat het geëngageerde kinderboek in Italië juist meer tot de 

socialistische, revolutionaire stroming behoort. De politieke en maatschappelijke tegen-

stellingen zijn in Italië in deze jaren van geweld en terreur namelijk zeer sterk. Bovendien is 

de invloed van politieke ideeën in de Italiaanse kinderliteratuur niet vreemd, zoals 

bijvoorbeeld al te zien is in de kinderboeken van Rodari. Indien de aanname dat de Italiaanse 

kinderliteratuur tot de revolutionaire richting behoort juist is, zou dit een oorzaak kunnen 

zijn van het afnemende percentage Italiaanse kinderliteratuur in Nederland in de jaren 

tachtig. In dat geval is er in Nederland namelijk al in de jaren zeventig aandacht voor de 

literaire kwaliteit van de geëngageerde kinderliteratuur, terwijl de nadruk in de Italiaanse 

kinderboeken meer in die tijd ligt op de politieke en maatschappelijke boodschap. Wanneer 

het geëngageerde kinderboek vervolgens in de jaren tachtig uit de mode raakt, is het 

bindende element tussen de Nederlandse en Italiaanse kinderliteratuur verdwenen. In 

Nederland gaat men verder op het element dat overblijft, namelijk de literaire kwaliteit van 

het kinderboek. In Italië lijkt er enige jaren een soort vacuüm te ontstaan, dat pas in de 

tweede helft van de jaren tachtig doorbroken wordt wanneer men ook daar aandacht krijgt 

voor het literaire aspect in de jeugdliteratuur.  

Deze verandering lijkt de positie van de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland 

echter geen baat te brengen. Ook in de tweede helft van de jaren tachtig en gedurende de 

jaren negentig blijft het Italiaanse subveld namelijk terrein verliezen. In de periode 1985-1989 

duikt het nominale aantal Italiaanse kinderboeken omlaag naar 67 titels, wat overeenkomt 

met 0,4 procent van het totaal aantal Nederlandse kinderboeken. In de jaren negentig zet 

deze daling zich voort, waardoor aan het eind van dit decennium het aandeel Italiaans nog 

slechts 0,19 procent bedraagt – een percentage dat overeenkomt met de cijfers van vóór de 

grote toename, begin jaren zestig. Deze neerwaartse lijn van het aantal Italiaanse 

                                                      

 
84 Peter van den Hoven, ‘Anti-autoritaire jeugdboeken’ in Lexicon van de jeugdliteratuur, Herman Verschuren e.a., 
red. (Groningen: Wolters-Noordhoff, 1993).  
85 Ibidem, 3. 
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kinderboeken in de jaren negentig gaat daarmee regelrecht in tegen de trend van de totale 

titelproductie, die in die jaren juist weer wat aantrekt. Ook lijkt het in tegenspraak met de 

ontwikkeling van de internationale oriëntatie binnen de het veld van de Nederlandse 

jeugdliteratuur, die in deze periode juist sterker wordt (zie Figuur 8 op pagina 42). 

Deze op het oog zwakke positie van het Italiaans moet echter wel in de juiste context 

worden geplaatst. Zoals al naar voren kwam in paragraaf 3.2.3 is de sterkere internationale 

oriëntatie van de kinderliteratuur namelijk vooral gericht op het Engels (en in veel mindere 

mate op het Duits). Het Frans en de overige brontalen nemen in de jaren negentig in aandeel 

af. De daling van het aandeel Italiaans kan dus niet volledig worden toegeschreven aan een 

verminderde belangstelling voor het Italiaanse kinderboek, maar moet ook in verband 

worden gebracht met de algehele culturele heroriëntatie op het Angelsaksische taalgebied 

die al door Heilbron werd gesignaleerd. 

Ook een eerste snelle inventarisatie van het type Italiaanse kinderboeken dat in de 

jaren tachtig en negentig in Nederland wordt uitgebracht, laat een genuanceerd beeld zien. 

Waar de uit het Italiaans vertaalde boeken in de jaren tachtig vooral behoren tot het meer 

populaire genre, worden er in de jaren negentig vaker kinderboeken uitgegeven van 

schrijvers die in Italië een zeker literair prestige genieten, zoals Roberto Piumini en Susanna 

Tamaro. Dit wijst op een differentiatie in de ontwikkeling van het subveld van de Italiaanse 

jeugdliteratuur in Nederland in de jaren tachtig en negentig. In de jaren tachtig lijkt de 

positie van het Italiaanse subveld zowel in materieel als in symbolisch opzicht verzwakt, 

terwijl in de jaren negentig de symbolische positie van het Italiaans steviger lijkt te worden.86 

Wellicht kan dit in verband worden gebracht met de sinds eind jaren tachtig in Italië 

toegenomen belangstelling voor de literaire kwaliteit van de kinderliteratuur, die vervolgens 

in de jaren negentig in Nederland wordt opgepikt. Of deze veronderstelling ook terecht is, 

kan op basis van dit kwantitatieve onderzoek niet afdoende worden beoordeeld. Het zou 

derhalve interessant zijn om verder onderzoek te doen naar de literaire kwaliteit van het 

Italiaanse kinderboek in Nederland en Italië in beide decennia. 

 

 

 

                                                      

 
86 Dat een af- of toename van het aantal boeken met een zeker literair prestige in Italië inderdaad in verband 
gebracht kan worden met een verzwakking resp. versterking van de symbolische positie van het Italiaanse 
kinderboek in Nederland, is echter een hypothese. Deze moet verder onderzocht worden, bijvoorbeeld op basis 
van receptiegericht onderzoek.  
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4.2 Samenstelling van het subveld Italiaans 
 

In de voorgaande paragraaf is een analyse gemaakt van de wijze waarop de positie van het 

Italiaanse subveld binnen het veld van de Nederlandse jeugdliteratuur in de twintigste eeuw 

verandert. Bij het in kaart brengen van deze positie is echter uitsluitend gebruikgemaakt van 

gegevens omtrent de productieomvang door de jaren heen en de wijze waarop deze cijfers 

zich verhouden tot de omvang van de totale productie van Nederlandse kinderliteratuur. 

In de nu volgende paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling van dit Italiaanse 

subveld, waarbij de focus nog steeds ligt op het product: de boeken. Ook in dit geval betreft 

het een diachronische analyse, echter nu niet gericht op de omvang maar op de inhoud van 

het veld. Aan de hand van verschillende parameters wordt onderzocht welk type boeken er 

in de twintigste eeuw in het Italiaanse subveld worden uitgegeven, of deze boeken 

commercieel succesvol zijn, of het contemporaine boeken of klassiekers betreft en of de 

boeken los of in serie worden uitgebracht. Door de verkregen informatie vervolgens te 

koppelen aan de productiecijfers die in de vorige paragraaf zijn verkregen, kan worden 

gezocht naar mogelijke oorzaken voor de veranderende positie van de Italiaanse 

kinderliteratuur in het Nederlandse literaire veld. 

 

4.2.1 Genres 

Om te kijken naar het type Italiaanse boeken dat in Nederland wordt uitgebracht, moet eerst 

een indeling worden gekozen. Er bestaan verschillende manieren om kinder- en 

jeugdliteratuur te ordenen: op basis van de vorm en inhoud van de tekst (zoals poëzie versus 

proza), de lezer (bijvoorbeeld jongens- of meisjesboeken) of aan de hand van de functie van 

de tekst (bijvoorbeeld informerende teksten).87 Vanuit praktisch oogpunt is in dit onderzoek 

gekozen voor een genre-indeling die deels al door het CBK is aangeduid, namelijk fictie en 

non-fictie. In het fictiesegment zijn alle titels opgenomen die geen informerende functie 

hebben, zoals verhalend proza, versjes, prentenboeken, stripboeken en dergelijke. In het 

genre non-fictie zijn alle informatieve boeken opgenomen, waaronder een genre waarin 

gebruik wordt gemaakt van fictie-elementen en dat door Margaret Mallett wordt aangeduid 

met de term ‘vroege non-fictie’.88 Dit zijn boekjes die bedoeld zijn om kleine kinderen te 

                                                      

 
87 Rita Ghesquiere, Het verschijnsel jeugdliteratuur (Leuven: Acco, 2000), 137. 
88 Margaret Mallett, ‘Children’s information texts’ in International Companion Encyclopedia of Children’s Literature, 
Peter Hunt, ed. (London: Routledge, 1996), 623. 
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leren informatie en ervaringen te ordenen, zoals bijvoorbeeld abc-boekjes of verhaaltjes 

waarin kinderen leren tellen. 

Wanneer de verhouding fictie en non-fictie in de Italiaanse jeugdliteratuur in 

Nederland in een grafiek wordt weergegeven, blijkt dat in de twintigste eeuw twee 

hoofdperioden kunnen worden onderscheiden (Figuur 14).  

 

Figuur 14: Verhouding fictie en non-fictie Italiaanse kinderboeken 1900-1999 (in procenten)89 
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In de eerste helft van de twintigste eeuw worden in Nederland uitsluitend Italiaanse 

kinderboeken uitgegeven in het fictiegenre. Het non-fictiegenre is tot en met de jaren vijftig 

niet vertegenwoordigd, pas in de jaren zestig verschijnt de eerste Italiaanse non-fictie op de 

Nederlandse markt. Het aandeel van dit genre is in de eerste helft van de jaren zestig met 7,1 

procent nog gering, maar neemt in de volgende jaren snel toe. Met name de eerste helft van 

de jaren zeventig vormt de bloeiperiode voor het Italiaanse informatieve kinderboek, dat met 

76,3 procent ruim driekwart van alle Italiaanse kinderboeken beslaat.  

Deze toename van het aantal informatieve boeken is een tendens die in het gehele 

literaire veld te zien is. Ook bij de volwassenenliteratuur, al begint het daar al iets eerder: 

 
‘In de jaren vijftig, toen de eerste opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog gestalte 
had gekregen, ontstond behoefte aan eenvoudig toegankelijke informatie op veel 
terreinen, vooral over populair-wetenschappelijke onderwerpen. Radio en televisie 
hebben deze honger gevoed, maar voor beschouwing en meer dan oppervlakkige 
interesse bleef het boek het medium bij uitstek. Dit kwam onder meer tot uitdrukking 
in een toename van het aantal vertaalde non-fictieboeken.’90 
 

Een reden waarom er plotseling zoveel informatieve kinderboeken verschijnen, is dat er 

dankzij technische ontwikkelingen in de drukkerijbranche op een goedkopere en snellere 

                                                      

 
89 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 92. 
90 Van Voorst, 30. 
 



Subveld Italiaanse jeugdliteratuur: het product 

 56 

wijze kwalitatief goede kleurendruk kan worden gerealiseerd. Juist voor informatieve 

boeken zijn illustraties van groot belang en dankzij deze technologische ontwikkelingen is er 

op dit gebied veel meer mogelijk. Een andere oorzaak van deze groei is dat informatieve 

boeken in het algemeen vaak in meerdere delen worden uitgegeven. Dit is enerzijds een 

effectief marketinginstrument voor uitgeverijen, omdat de consument dan dikwijls de gehele 

serie aan zal willen schaffen. Anderzijds is het prijstechnisch interessant, aangezien het 

goedkoper is om een serie uit te brengen dan afzonderlijke titels in verband met rechten, 

productiekosten en dergelijke. Ook laat het gemiddeld hogere opleidingsniveau de vraag 

naar informatieve boeken stijgen en dankzij het hogere welvaartsniveau worden relatief 

grote uitgaven voor bijvoorbeeld meerdelige jeugdencyclopedieën mogelijk. Daarbij blijken 

de meeste informatieve kinderboeken die in Nederland op de markt worden gebracht 

afkomstig te zijn uit het buitenland.91 

Wanneer de opkomst van het non-fictieboek binnen het Italiaanse subveld wordt 

vergeleken met de groei van de Italiaanse kinderliteratuur die in paragraaf 4.1 aan de orde is 

gekomen, blijkt dat deze twee bewegingen ongeveer in dezelfde tijd plaatsvinden. De sterke 

toename van het aandeel Italiaans in de jaren zestig lijkt dus samen te hangen met de stijging 

van het aantal informatieve kinderboeken die uit het Italiaans zijn vertaald. Deze 

veronderstelling wordt ondersteund door het feit dat het aantal non-fictieboeken daalt zodra 

de totale Italiaanse titelproductie in de eerste helft van de jaren tachtig afneemt  (van 105 

non-fictietitels in 1975-1979 tot 29 in 1980-1984). In deze periode domineert weer het 

fictiegenre, dat 77 procent van het totale Italiaanse aanbod beslaat. Wanneer het genre 

Italiaanse fictieboeken uit de periode 1980-1984 nader wordt geanalyseerd, blijkt deze voor 

tweederde te bestaan uit stripboeken. Er worden dus relatief weinig kinderboeken 

uitgebracht die in Italië een zeker literair prestige genieten, wat overeenkomt met de 

verminderde belangstelling die in deze tijd in Italië voor de kinderliteratuur lijkt te bestaan 

(zie hoofdstuk twee). De populariteit van het Italiaanse stripboek neemt echter in de 

volgende jaren weer snel af. Desondanks blijft het fictiegenre ook in de tweede helft van de 

jaren tachtig nog dominant, wellicht omdat er in deze tijd meer aandacht komt voor de meer 

‘literair verantwoorde’ kinderboeken. In de jaren negentig hebben fictie en non-fictie 

ongeveer een gelijk aandeel. 

 

                                                      

 
91 Bregje Boonstra, ‘Informatieve lectuur’ in De wereld van het kinderboek. Een oriëntatie voor onderwijzenden op het 
gebied van de jeugdliteratuur. Annie Moerkercken van der Meulen & Hanny Spelbrink, red. (Groningen: Wolters-
Noordhoff, 1982), 176. 
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4.2.2 Herdrukken 

Of een boek commercieel succesvol is, hangt onder meer af van de mate waarin het wordt 

verkocht. Gegevens over oplagen en verkoopcijfers zijn echter niet in het CBK opgenomen en 

kunnen in dit onderzoek dan ook niet worden geanalyseerd. Een indirecte graadmeter voor 

het succes van een titel, auteur of uitgeverij is echter het aantal herdrukken dat van een titel 

wordt uitgebracht, aangezien een boek niet zal worden herdrukt als het eerder niet goed 

heeft verkocht. Daarnaast betekent het uitgeven van een herdruk ook een kleiner risico voor 

een uitgeverij: 

 
‘Het initiëren van een nieuwe vertaling moet anders gewaardeerd worden dan het 
herdrukken van dezelfde titel. In het eerste geval is er namelijk sprake van een nieuw 
project: de uitgever moet een buitenlands boek of manuscript selecteren, de rechten 
ervoor verwerven, een vertaler aantrekken, het boek vormgeven etc. Bij een herdruk 
kan het merendeel van deze activiteiten achterwege blijven of gereduceerd worden.’92 
 

Een herdruk kan dus behalve een indicatie van succes ook een aanwijzing zijn dat een 

uitgeverij minder financieel risico wil nemen. Om de betekenis van een groter of kleiner 

percentage herdrukken goed te kunnen begrijpen, moet dit worden geanalyseerd in 

combinatie met andere factoren, zoals het aandeel van het Italiaanse kinderboek binnen het 

veld van de Nederlandse jeugdliteratuur (zie Figuur 11 op pagina 47). 

De grafiek in Figuur 15 hieronder laat zien dat er in de eerste helft van de twintigste 

eeuw over het algemeen meer herdrukken worden uitgebracht dan in de tweede helft van 

deze eeuw.  

 

Figuur 15: Aandeel herdrukken Italiaanse kinderboeken 1900-1999 (in procenten)93 
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92 Van Voorst, 22. 
93 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 93. 
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Vaak bestaat zelfs de helft of meer van het totaal aantal Italiaanse kinderboeken in deze tijd 

uit herdrukken. De Italiaanse kinderliteratuur die in deze periode op de markt verschijnt 

wordt kennelijk goed verkocht, anders zouden de boeken niet worden herdrukt. 

Tegelijkertijd is het aantal Italiaanse kinderboeken dat wordt uitgebracht laag, zowel in 

absolute aantallen als procentueel. Ondanks dat de boeken die in deze periode worden 

uitgegeven dus relatief vaak succesvol zijn, blijft het aandeel Italiaans in deze periode klein 

en worden er niet meer titels op de markt gebracht. Mogelijk houden de Nederlandse 

uitgevers het in deze tijd bij de bekende Italiaanse literatuur waarvan kan worden verwacht 

dat die het toch wel goed zullen doen en willen ze geen grote risico’s lopen door andere 

literatuur uit te brengen. In de bespreking van het aandeel klassiekers en contemporaine 

boeken wordt hier verder op ingegaan. 

Vanaf de jaren vijftig verschijnen er langzamerhand steeds meer nieuwe Italiaanse 

kinderboeken op de Nederlandse markt. Met name vanaf de tweede helft van de jaren zestig 

is het percentage herdrukken laag en in de rest van de twintigste eeuw blijft dit aandeel 

onder de tien procent. Deze verandering valt precies samen met de explosieve toename van 

het aandeel Italiaans binnen de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur in de jaren zestig en 

zeventig. In de vorige paragraaf bleek dat deze productietoename vooral gerelateerd is aan 

de opkomst van het non-fictieboek. Ook het snel dalende percentage herdrukken in deze 

periode lijkt te maken te hebben met het grote aandeel non-fictie. Aangezien er in deze 

periode relatief veel Italiaanse kinderboeken worden uitgebracht, lijkt het dalende aandeel 

herdrukken echter niet te betekenen dat de boeken commercieel niet succesvol zouden zijn. 

Veeleer zal het lage percentage herdruk te maken hebben met het feit dat boeken in het non-

fictiegenre dikwijls over populair-wetenschappelijke onderwerpen gaan, waardoor het 

belangrijk is dat ze niet te zeer verouderd zijn. Binnen het fictiegenre kan het lage percentage 

herdrukken in deze periode worden gerelateerd aan de tendens om actuele, geëngageerde 

thema’s in de kinderliteratuur te behandelen, waardoor er meer nieuwe uitgaven verschijnen 

en er minder oude werken worden herdrukt. 

In de jaren tachtig en negentig heeft het non-fictiegenre inmiddels een kleiner aandeel 

binnen het subveld van de Italiaanse kinderliteratuur en is de trend van de maatschappelijk 

geëngageerde kinderboeken over zijn hoogtepunt heen. Toch worden er nog steeds 

beduidend minder herdrukken uitgebracht dan in de eerste helft van de twintigste eeuw. 

Wellicht heeft het relatief hogere percentage nieuwe uitgaven te maken met een grotere 

interesse in de meer contemporaine Italiaanse kinderliteratuur. Of deze veronderstelling ook  
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juist is, wordt verder onderzocht in de nu volgende paragraaf over de contemporaniteit van 

de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland. 

 

4.2.3 Contemporaniteit 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de mate waarin het Italiaanse subveld in de twintigste 

eeuw is samengesteld uit contemporaine boeken of juist uit oudere werken. Hierbij wordt 

uitsluitend gekeken naar het fictiegenre, aangezien de Italiaanse non-fictie pas in de jaren 

zestig verschijnt en boeken in dit genre relatief snel verouderd zijn. 

De grafiek in Figuur 16 geeft de verhouding aan tussen het aantal contemporaine en 

oudere boeken. Onder ‘contemporain’ worden in dit geval boeken verstaan die binnen tien 

jaar na de eerste druk van de oorspronkelijke uitgave in het Nederlands zijn vertaald.  

 

Figuur 16: Verhouding oude en contemporaine fictieboeken 1900-1999 (in procenten)94 
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In deze grafiek wordt duidelijk dat de tweedeling in de twintigste eeuw die al in de vorige 

paragrafen zichtbaar was, ook naar voren komt wanneer wordt gekeken naar de verhouding 

tussen het aantal contemporaine en oudere kinderboeken. Tot 1965 is het grootste deel (in de 

meeste perioden meer dan driekwart) van het aantal fictieboeken in het Italiaanse subveld 

ouder dan tien jaar. Het gaat daarbij om boeken die, zoals bleek in paragraaf 4.2.2, relatief 

vaak herdrukt worden. Wanneer de ouderdom van de titels in de periode 1900-1965 verder 

wordt geanalyseerd, blijkt bovendien dat 86,8 procent van de in totaal 68 fictieboeken uit die 

periode oorspronkelijk in Italië is verschenen vóór het jaar 1912.95 Dit is een belangrijk jaartal 

voor de boekenbranche, aangezien Nederland in dat jaar toetrad tot de Berner Conventie en 

het vanaf dat moment verplicht werd om buitenlandse auteurs royalty’s te betalen voor 

                                                      

 
94 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 93. 
95 Boeken waarvan het oorspronkelijke jaartal niet bekend is, zijn hierin buiten beschouwing gelaten. 
Bewerkingen van oude volksverhalen en sprookjes zijn wel meegerekend. 
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vertalingen van hun werk in het Nederlands.96 Boeken die voor dit jaartal zijn verschenen, 

zijn derhalve goedkoper om uit te brengen. 

Tot 1965 bestaat het grootste deel van het Italiaanse subveld dus uit een relatief klein 

aantal oudere titels, die rechtenvrij zijn en veel worden herdrukt. Na 1965 verandert dit 

beeld echter aanzienlijk. De Italiaanse fictie die vanaf deze tijd in Nederland verschijnt, 

bestaat voor het grootste deel (in de meeste perioden zelfs zestig procent of meer) uit 

contemporaine titels. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken worden aangewezen. In de 

jaren zeventig zal het grote aantal moderne boeken te maken hebben met de actuele, 

geëngageerde thematiek die in de kinderliteratuur van die periode populair is. Dit kan 

echter niet de enige reden zijn, aangezien ook in de jaren tachtig het grootste deel van het 

Italiaanse fictiesegment nog uit contemporaine literatuur bestaat terwijl in deze periode het 

engagement in de kinderliteratuur grotendeels verdwenen is. Mogelijk heeft de dominantie 

van de contemporaine kinderliteratuur in de jaren tachtig enerzijds te maken met het relatief 

grote aantal stripboeken dat in deze periode wordt uitgebracht en anderzijds met de 

toegenomen interesse in Nederland voor de moderne Italiaanse kinderboekenschrijvers. 

Daarnaast zou het kunnen dat de bestaande vertalingen van klassiekers ondertussen wat 

gedateerd zijn en er in de jaren zeventig en tachtig weinig interesse bestaat om deze boeken 

opnieuw te vertalen.  

In de jaren negentig neemt de interesse voor de oudere kinderliteratuur echter weer 

toe en in de periode 1995-1999 bestaat zelfs 64,7 procent van de Italiaanse fictieboeken uit 

titels van vóór 1912. Dit zou er op kunnen wijzen dat door de concurrentie van tv, nieuwe 

media en internet de uitgevers weer kiezen voor een minder risicovol beleid, waarbij vooral 

wordt gekozen voor het uitbrengen van klassiekers uit de Italiaanse kinderliteratuur. 

 

4.2.4 Klassiekers 

In deze paragraaf wordt gekeken welke klassiekers uit de Italiaanse jeugdliteratuur ook in 

Nederland in de twintigste eeuw de status van klassieker krijgen. Wat een kinderboek 

precies tot een klassieker maakt, is niet eenduidig te bepalen. Vaak duidt deze benaming op 

zaken als populariteit, kwaliteit en receptie en in elk geval verwijst deze term naar een 

impliciete canon van de jeugdliteratuur, waartoe werken als Alice in Wonderland, Alleen op de 

                                                      

 
96 Berry Dongelmans, ‘Gepatenteerde roverij versus goed fatsoen. De Berner Conventie als spiegel van en 
splijtzwam in de Nederlandse boekenwereld 1888-1912’ in Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 11 (Nijmegen: 
Vantilt, 2004), 163-180. 
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Wereld en Peter Pan zouden behoren. Ook Pinokkio ontbreekt meestal niet in dit rijtje, 

aangezien dit boek één van de internationaal bekendste klassiekers is.97  

Voor het beantwoorden van de vraag welke Italiaanse jeugdklassiekers ook in 

Nederland deze status hebben gekregen, moet in de eerste plaats worden bepaald  

welke kinderboeken in Italië tot de klassiekers worden gerekend. Hiervoor wordt in deze 

scriptie uitgegaan van het internationale lexicon van Kümmerling-Meibauer.98 Dit lexicon 

bevat 534 klassieke kinder- en jeugdboeken uit 65 landen, die zijn geschreven vanaf het begin 

van de achttiende eeuw tot eind twintigste eeuw. Binnen de Italiaanse kinderliteratuur 

onderscheidt Kümmerling-Meibauer elf klassiekers, die zijn verschenen in de periode  

1883-1963.  

In de tweede plaats moet worden nagegaan in hoeverre deze beroemde Italiaanse 

kinderboeken ook in Nederland tot de klassiekers zijn gaan behoren. De criteria aan de hand 

waarvan in het corpus kan worden vastgesteld of een boek een klassieker is, worden 

ontleend aan Ghesquiere, die daarvoor kijkt naar het aantal vertalingen dat van een boek is 

verschenen.99 Zij maakt daarbij onderscheid tussen een eerste en een tweede kern van 

klassiekers: de eerste kern bestaat uit titels die eind negentiende eeuw of eerder zijn 

geschreven en die binnen de jeugdliteraire kritiek als klassieker worden bestempeld, de 

tweede kern wordt gevormd door boeken die na de Tweede Wereldoorlog zijn verschenen 

en die met name als klassiekers worden erkend door het ‘brede publiek van volwassenen en 

kinderen die leesplezier voorop plaatsen’.100 Bij de werken die tot de eerste kern behoren 

wordt gekeken naar het aantal verschillende vertalingen dat van ervan is verschenen. Van 

klassiekers uit de tweede kern worden daarentegen nog niet veel hervertalingen uitgebracht 

omdat op deze boeken nog auteursrechten gelden. Het criterium voor een klassieker uit de 

tweede kern is dan ook het aantal herdrukken dat van dezelfde vertaling wordt uitgebracht. 

In het rijtje Italiaanse jeugdklassiekers van Kümmerling-Meibauer staan zes titels die 

in Italië tot de eerste kern van klassiekers behoren: Le avventure di Pinocchio (1883) van Carlo 

Collodi, Le tigri di Mompracem (1883/84) en Il corsaro nero (1898) van Emilio Salgari, Cuore 

(1886) van Edmondo De Amicis, Scurpiddu (1898) van Luigi Capuana en Il giornalino di Gian 

                                                      

 
97 Bettina Kümmerling-Meibauer, Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur. Ein internationales Lexikon (Stuttgart: 
Metzler, 1999), XIX. 
98 Ibidem. 
99 Rita Ghesquiere, ‘Hoe lang duurt klassiek?’ in Literatuur zonder leeftijd 17/62 (2003), 69-85. 
100 Ibidem, 84. 
 



Subveld Italiaanse jeugdliteratuur: het product 

 62 

Burrasca (1912) van Vamba.101 Wanneer wordt gekeken wat de status van deze boeken in 

Nederland is, blijft er maar één titel over die ook in het veld van de Nederlandse 

jeugdliteratuur als klassieker kan worden aangemerkt: Pinokkio. In het CBK zijn voor de 

twintigste eeuw alleen al vijftien verschillende vertalingen opgenomen en het is niet 

ondenkbaar dat er nog andere hervertalingen in omloop zijn of waren die niet in het CBK 

worden vermeld.102 Een boek als Jongensleven had aanvankelijk veel succes in Nederland en 

van dit boek zijn twee verschillende vertalingen verschenen, maar in de loop van de 

twintigste eeuw raakt het boek in de vergetelheid. De klassiekers van Salgari worden in 

Nederland niet uitgebracht. Wel worden drie andere titels van hem uitgegeven: één in 1916 

en twee in de jaren zeventig naar aanleiding van de televisieserie rond het personage 

Sandokan. Deze boeken worden echter nooit herdrukt. Hetzelfde geldt voor Capuana en 

Vamba. Scurpiddu van Capuana wordt in Nederland nooit uitgebracht. Wel worden in de 

jaren twintig twee sprookjesboeken van hem vertaald, die echter nooit worden herdrukt. 

Ook de klassieker van Vamba, Il giornalino di Gian Burrasca, wordt in de twintigste eeuw niet 

in Nederland uitgegeven.103 Wel worden er in 1902 en 1926 twee andere titels van hem 

vertaald, maar deze worden nooit herdrukt. 

De boeken uit de tweede kern die door Kümmerling-Meibauer als klassieker worden 

aangemerkt, zijn La famosa invasione degli orsi in Sicilia (1945) van Dino Buzzati, Il barone 

rampante (1959) en Marcovaldo ovvero le stagioni in città (1963) van Italo Calvino en Filastrocche 

in cielo e in terra (1960) en Favole al telefono (1962) van Gianni Rodari. Geen van deze boeken 

krijgt echter in Nederland de status van jeugdklassieker. De boeken van Calvino kunnen 

vaak tot de cross-overliteratuur worden gerekend en worden zowel door volwassenen als 

door kinderen gelezen. De twee klassiekers van hem worden wel in Nederland uitgegeven 

(in de jaren negentig), maar zijn niet in het CBK opgenomen omdat deze als 

volwassenenliteratuur op de markt worden gebracht. Wel staan de sprookjes van Calvino in 

het CBK, maar deze worden slechts driemaal herdrukt (wat op zich voor de Italiaanse 

kinderliteratuur in Nederland niet slecht is, maar wat het boek nog niet tot een klassieker in 

Nederland maakt). Van Rodari worden er in 1983 en 1991 in Nederland drie titels 

                                                      

 
101 Strikt genomen hoort het boek van Vamba niet tot de eerste kern van klassiekers, aangezien het niet in de 
negentiende eeuw is verschenen. Omdat het boek echter in 1912 is uitgekomen en er geen auteursrechten op 
gelden, wordt het in dit geval toch tot de eerste kern gerekend.  
102 In het CBK zijn de vertalingen bekend van Hans Andreus, Leontine Bijman en Annegret Böttner, M. Buwalda, 
Delforno, Louise van Everdingen, K. van Gelderen, Dieneke Hengeveld, Heleen Kernkamp-Biegel, J.H. Klinkert-
Pötters Vos, Emile Lopez, Jook Steenhoff, Ton Wassink, Franz Weyergans, Jos Witlox en P. de Zeeuw. 
103 Dit boek is pas in 2002 in het Nederlands vertaald: negentig jaar nadat het voor het eerst in Italië is 
verschenen. 
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uitgebracht, die echter niet worden herdrukt en dus ook geen klassieker genoemd kunnen 

worden. Dino Buzzati tot slot komt in het corpus zelfs helemaal niet voor. 

Pinokkio is dus de enige Italiaanse jeugdklassieker die volgens de criteria van 

Ghesquiere ook in Nederland deze status heeft. Dit werk vormt ook het belangrijkste 

‘gezicht’ van de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland, met name in de eerste helft van de 

twintigste eeuw. Dit wordt duidelijk in Figuur 17, waarin de ontwikkeling van het aandeel 

Pinokkio binnen de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland is weergegeven.  

 

Figuur 17: Aandeel Pinokkio binnen fictie-aanbod Italiaanse kinderboeken 1900-1999 (in procenten)104 
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Vanaf de jaren twintig tot de jaren vijftig bestaat het Italiaanse fictiesegment voor minstens 

de helft (meestal zelfs een groter deel) uit uitgaven van Pinokkio, zoals al werd gesuggereerd 

in paragraaf 4.1.1. Langzamerhand neemt dit aandeel echter af en met name in de tweede 

helft van de twintigste eeuw komt er in Nederland steeds meer interesse voor andere 

Italiaanse kinderboeken.  

Wanneer de bovenstaande figuur over het aandeel Pinokkio vervolgens wordt 

vergeleken met die van de boeken die meer dan tien jaar na het oorspronkelijke verschijnen 

in Nederland worden uitgebracht (Figuur 16), blijkt dat deze grafieken grotendeels 

overeenkomen. De niet-contemporaine Italiaanse kinderliteratuur in de twintigste eeuw 

wordt dus vooral gedomineerd door de diverse Nederlandse vertalingen van Pinokkio. 

 

4.2.5 Serievorming 

Een groot deel van de Italiaanse kinderliteratuur wordt in Nederland uitgebracht als 

onderdeel van series. Serievorming kan voor uitgeverijen een interessant verkoopinstrument 

zijn: zo kan het een meerwaarde geven aan titels die anders misschien moeilijker zouden 
                                                      

 
104 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 94. 
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verkopen (een boek in de serie Oud Goud krijgt bijvoorbeeld vanzelf een bepaalde status en 

prestige mee). Ook zal men sneller geneigd zijn andere boeken uit de serie aan te schaffen. 

Daarnaast valt een serie in de boekhandel sneller op, doordat er meerdere boeken met een 

vergelijkbaar uiterlijk bij elkaar worden geplaatst. 

Van alle kinderboeken die in de twintigste eeuw uit het Italiaans worden vertaald, 

verschijnt 67,9 procent in een serie. Dit percentage is echter niet in alle perioden hetzelfde: 

Figuur 18 laat de ontwikkeling zien van de serievorming binnen het Italiaanse subveld in de 

twintigste eeuw. Tot de jaren veertig wordt het grootste deel van de Italiaanse kinderboeken 

in Nederland als losse uitgaven uitgebracht. Zoals in de vorige paragrafen bleek, gaat het 

daarbij voornamelijk om rechtenvrije, oudere boeken in het fictiesegment die relatief vaak in 

herdruk verschijnen. Het absolute aantal Italiaanse boeken in deze decennia is vrij laag, 

gemiddeld nog geen boek per jaar (in totaal dertig titels tot 1940). Het subveld van de 

Italiaanse kinderliteratuur neemt in deze periode dus een vrij bescheiden positie in binnen 

het veld van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. 

 

Figuur 18: Aandeel series binnen de Italiaanse kinderliteratuur 1900-1999 (in procenten)105 
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De titels die echter tijdens de periode 1940-1944 verschijnen, komen alle uit in serie. Ook 

direct na de oorlog en gedurende de jaren vijftig verschijnt de helft of meer van de 

fictieboeken in serievorm. Alle titels die in deze periode (1940-1959) in serie verschijnen, zijn 

rechtenvrije titels van vóór 1912. Ook het percentage herdruk is in deze jaren groot. Een 

snelle analyse van de titels die in tussen 1940 en 1960 verschijnen wijst uit dat het 

voornamelijk gaat om klassieke werken, die voor het grootste deel worden uitgebracht in 

bestaande series (waarin dus ook boeken uit andere taalgebieden zijn opgenomen).  

Sinds het begin van de twintigste eeuw is het aandeel Italiaans binnen de Nederlandse 
                                                      

 
105 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 94. 
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kinderliteratuur relatief laag geweest en wellicht vormt de serievorming vanaf de  

jaren veertig een marketinginstrument om het klassieke Italiaanse kinderboek beter te 

kunnen verkopen. 

Eind jaren zestig en in de jaren zeventig verschijnt driekwart of meer van het aantal 

Italiaanse boeken in serievorm. Dit hoge percentage heeft vooral te maken met de opkomst 

van de non-fictieboeken. In dit genre worden veel jeugdencyclopedieën en andere 

naslagwerken uitgebracht, die meestal in serie verschijnen. Daarbij is er binnen het fictie- en 

het non-fictiegenre wel een nuanceverschil in het type serie. Series in het fictiegenre zijn vaak 

door de uitgever samengesteld uit boeken die oorspronkelijk als afzonderlijk werk zijn 

geschreven. Vaak bestaan dit soort series uit werken van verschillende auteurs, die soms ook 

uit verschillende taalgebieden afkomstig zijn. Series die in het non-fictiegenre verschijnen 

moeten vaak meer worden beschouwd als afzonderlijke delen van één werk. Ze zijn meestal 

ook door dezelfde auteur geschreven en behandelen verschillende aspecten van een 

onderwerp. Deze boeken zal men sneller als geheel zien, waardoor men ook sneller geneigd 

is alle delen van de serie aan te schaffen.  

Het aantal fictieboeken dat in de jaren zeventig in serie verschijnt is relatief laag. 

Binnen dit genre ligt de nadruk deze jaren op moderne, actuele kinderliteratuur en er 

worden dus minder klassiekers in series uitgebracht. Begin jaren tachtig verandert het beeld 

echter en wordt de serievorming in het fictiegenre weer sterker (57,9 procent). Dit heeft te 

maken met het grote aantal stripboeken dat in die periode uit Italië wordt geïmporteerd en 

die grotendeels in series worden uitgebracht. In de jaren daarna, wanneer het aantal 

stripboeken uit Italië weer afneemt, verschijnen er dan ook minder fictieboeken in serie. De 

focus ligt meer op de moderne literatuur dan op klassiekers en deze boeken worden minder 

vaak in series opgenomen. Toch is de serievorming binnen het totale veld van de Italiaanse 

jeugdliteratuur eind jaren tachtig en in de jaren negentig nog steeds relatief hoog, met name 

door de vele series in het non-fictiegenre. 
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5  
S U B V E L D  I T A L I A A N S E  J E U G D L I T E R A T U U R :   

D E  M A T E R I Ë L E  P R O D U C E N T E N  
 

 

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de drie belangrijkste actoren en instituties op het 

gebied van de materiële productie: de uitgeverij, de auteur en de vertaler. Voor elk van deze 

actoren is gekeken naar de mate waarin en de wijze waarop zij in de twintigste eeuw invloed 

uitoefenen op het subveld van de Italiaanse kinder- en jeugdliteratuur in Nederland. Om 

deze ontwikkeling te kunnen analyseren, zijn drie ijkperioden gekozen die een overzicht 

geven van de veranderingen in de twintigste eeuw: 1955-1959, 1975-1979 en 1995-1999. De 

jaren vijftig bevinden zich nog vóór de sterke expansie van het subveld, in de jaren zeventig 

is de belangstelling voor de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland het grootst en in de 

jaren negentig is de groei van dit subveld weer over zijn hoogtepunt heen. 

 

 

5.1 Uitgeverijen 
 

In de twintigste eeuw zijn er in totaal 112 uitgeverijen die Italiaanse kinderliteratuur op de 

Nederlandse markt brengen, gemiddeld ruim zes boeken per uitgever. De meeste 

uitgeverijen zijn echter niet zo productief binnen het Italiaanse subveld: van de 112 

uitgeverijen brengen er zestig niet meer dan twee Italiaanse kinderboeken uit. 

Om na te gaan welke uitgeverijen in de twintigste eeuw van invloed zijn op het veld 

van de Italiaanse jeugdliteratuur, is een inventarisatie gemaakt van uitgeverijen die in deze 

periode tien of meer boeken uitgeven. Met dit criterium als uitgangspunt zijn er in totaal 

slechts 21 uitgeverijen die werkelijk invloed uitoefenen op het veld van de Italiaanse 

jeugdliteratuur in Nederland (Figuur 19). Behalve Van Goor brengen alle uitgeverijen 

voornamelijk nieuwe titels op de markt, wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat het 

grootste deel van deze uitgeverijen pas in de jaren zestig of later actief wordt in het subveld 

van de Italiaanse jeugdliteratuur (alleen Van Goor, De Haan en Thieme brengen al eerder 

Italiaanse kinderboeken uit, namelijk vanaf de jaren twintig). Zoals bleek in paragraaf 4.2.2, 

gaat vanaf de jaren zestig het aantal herdrukken drastisch omlaag. 

Daarmee is de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland dus niet een veld dat door een 

groot aantal uitgeverijen breed wordt gedragen, maar blijft dit segment voornamelijk het 

domein van een kleine groep uitgevers die incidenteel kinderliteratuur uit Italië uitbrengen. 
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Hoe deze situatie zich in de drie verschillende ijkperioden ontwikkelt, wordt in de volgende 

paragrafen behandeld. 

 

Figuur 19: Uitgeverijen met tien of meer uitgaven 1900-1999106 
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5.1.1 Jaren vijftig 

Zoals in het vorige hoofdstuk aan de orde is gekomen, neemt het Italiaanse kinderboek in de 

jaren vijftig een relatief kleine plaats in binnen het veld van de Nederlandse jeugdliteratuur. 

Dit komt ook naar voren in het geringe aantal uitgeverijen dat deze jaren in dit subveld actief 

is. In de periode 1955-1959 wordt namelijk door slechts twee uitgeverijen Italiaanse 

kinderliteratuur uitgebracht: Van Goor en Ten Hagen (Tabel 1). 

 
Tabel 1: Uitgeverijen van Italiaanse kinderliteratuur 1955-1959 (bron: CBK) 
 

Uitgeverij Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Van Goor 1929-1981 3 3 100,0 0 0,0 1 33,3 2 66,7 

Ten Hagen 1956 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

 
 
Ten Hagen brengt in de twintigste eeuw één Italiaans kinderboek op de markt, een boek van 

Virgilio Sommani in 1956 dat daarna nooit wordt herdrukt. Deze uitgeverij is daarmee een 
                                                      

 
106 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 95. 
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voorbeeld van een institutie die slechts een marginale invloed uitoefent op de positie 

Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland. Van Goor is daarentegen een zeer belangrijke 

institutie binnen het Italiaanse subveld en staat op de eerste plaats van invloedrijke 

uitgeverijen op het gebied van de Italiaanse jeugdliteratuur (Figuur 19). Deze gerenom-

meerde uitgeverij wordt in 1839 opgericht en is zoals gezegd vanaf de jaren twintig actief op 

het gebied van de Italiaanse jeugdliteratuur. Gedurende ruim een halve eeuw (van 1929 tot 

1981) worden door Van Goor 78 Italiaanse kinderboeken uitgebracht, waarvan het 

merendeel tot het fictiegenre behoort (48 uitgaven). Van Goor is een uitgeverij die veel 

gebruik maakt van serievorming als marketinginstrument.107 Dat geldt ook voor de 

Italiaanse kinderboeken die Van Goor uitbrengt, waarvan het grootste deel (59 uitgaven) 

verschijnt binnen bestaande series als Oud Goud (met bewerkingen van klassiekers uit de 

wereldliteratuur) en de Caroline-reeks (een serie meisjesboeken). Van Goor weet bovendien 

goed in te spelen op de veranderingen die zich binnen het veld voordoen. Zo brengt deze 

uitgeverij ook korte tijd (in de periode 1969-1972) Italiaanse non-fictie uit, precies in een tijd 

dat dit genre binnen het Italiaanse subveld dominant is. 

In de ijkperiode 1955-1959 wordt door Van Goor echter nog een relatief klein aantal 

Italiaanse kinderboeken uitgegeven, namelijk drie titels. Deze horen alle tot het fictiegenre, 

aangezien in deze tijd nog geen Italiaanse non-fictie op de markt is. Ook zijn het geen 

contemporaine boeken. Dit is niet verwonderlijk, gezien de discrepantie in deze periode 

tussen de moderne kinderliteratuur in Nederland en in Italië. In Nederland is er immers een 

vernieuwende stroming ontstaan, terwijl men in Italië nog veel meer op zoek is naar de 

nieuwe koers van het kinderboek. Twee van de boeken van Van Goor zijn rechtenvrije 

klassiekers die in zevende druk binnen de reeks Oud Goud verschijnen, het andere is een 

eveneens rechtenvrij boek van Collodi (Pip het roze aapje) dat relatief onbekend is gebleven en 

verder nooit wordt herdrukt. 

 

5.1.2 Jaren zeventig 

In de tweede ijkperiode 1975-1979 neemt het totaal aantal uitgeverijen explosief toe, van twee 

naar 32. Ook het gemiddeld aantal uitgaven stijgt, naar 5,5 per uitgeverij. Dit is de periode 

dat het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur een relatief sterke positie inneemt binnen 

                                                      

 
107 Nettie Heimeriks & Willem van Toorn, ‘Ene marssekorff mit prenten. Drukkers en uitgevers’ in De hele 
Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Harry 
Bekkering e.a., red. (Amsterdam: Querido, 1989), 622. 
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het veld van de Nederlandse literatuur. In deze tijd wordt zowel de Nederlandse als de 

Italiaanse jeugdliteratuur beïnvloed door de maatschappijkritische thematiek, wat wordt 

weerspiegeld door de activiteiten van bijvoorbeeld de Ekologische Uitgeverij en de 

feministische uitgeverij Sara in het Italiaanse subveld.  

 
Tabel 2: Belangrijkste uitgeverijen van Italiaanse kinderliteratuur 1975-1979 (bron: CBK) 
 

Uitgeverij Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Het Volk 1976-1981 62 0 0,0 62 100,0 62 100,0 0 0,0 

Lekturama 1975-1992 21 3 14,3 18 85,7 21 100,0 0 0,0 

Helmond 1972-1980 16 7 43,8 9 56,3 16 100,0 0 0,0 

De Vries-Brouwers 1974-1989 15 11 73,3 4 26,7 15 100,0 0 0,0 

Zuidnederlandse Uitg. 1967-1980 11 7 63,6 4 36,4 7 63,6 4 36,4 

 
 
Wat betreft productiviteit wordt de topvijf in deze jaren echter gevormd door de relatief 

‘neutrale’ uitgeverijen Het Volk, Lekturama, Helmond, De Vries-Brouwers en de 

Zuidnederlandse Uitgeverij (Tabel 2).108 Deze uitgeverijen houden zich pas sinds eind jaren 

zestig, begin jaren zeventig bezig met Italiaanse jeugdliteratuur en brengen in korte tijd een 

groot aantal Italiaanse kinderboeken op de markt, waardoor ze alle in de lijst van meest 

productieve uitgeverijen in de twintigste eeuw staan (zie Figuur 19 op pagina 68).  

Zo is Het Volk een Vlaamse uitgeverij die in een zeer korte periode (1976-1981) een 

groot aantal Italiaanse boeken (63 titels) uitbrengt. Dit zijn voor het overgrote deel 

informatieve boeken, die in enkele omvangrijke reeksen op de markt worden gebracht. 

Hetzelfde geldt voor de vier overige uitgevers. De snelle opkomst en hoge productiviteit van 

deze uitgeverijen is een duidelijke afspiegeling van de expansie van het subveld van de 

Italiaanse jeugdliteratuur in deze periode. Ook wordt duidelijk dat het beleid van deze 

uitgeverijen ervoor zorgt dat de Italiaanse jeugdliteratuur in deze periode drastisch 

verandert, van uitsluitend fictie in de jaren vijftig naar overwegend non-fictie in de jaren 

zeventig. Daarbij wordt serievorming veel ingezet als marketinginstrument, met name voor 

de informatieve boeken. 

 

                                                      

 
108 Opvallend is dat het grootste deel van deze uitgeverijen, namelijk Het Volk, De Vries-Brouwers en de 
Zuidnederlandse Uitgeverij, afkomstig is uit Vlaanderen. Het lijkt er dus op dat de Vlaamse uitgeverijen in deze 
periode actiever worden binnen het veld van de Italiaanse jeugdliteratuur en het zou interessant zijn om hier 
verder onderzoek naar te doen.  
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5.1.3 Jaren negentig 

In de laatste ijkperiode 1995-1999 zakt zowel het totaal aantal uitgeverijen als het gemiddeld 

aantal uitgaven per uitgeverij, naar respectievelijk tien uitgeverijen en gemiddeld 3,5 

uitgaven. Deze beweging weerspiegelt de veranderingen binnen het Italiaanse subveld, dat 

in deze jaren veel lagere productiecijfers kent en daardoor zijn relatief sterke positie deels 

heeft verloren. 

Bovenstaande tendensen zijn ook terug te vinden in de uitgeverijen die in deze 

ijkperiode het meest invloedrijk zijn in het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur. De 

topvijf van belangrijkste uitgeverijen in dit opzicht wordt gevormd door Ars Scribendi, R&B, 

Mulder, Corona, Querido en Lemniscaat (Tabel 3).  

 
Tabel 3: Belangrijkste uitgeverijen van Italiaanse kinderliteratuur 1995-1999 (bron: CBK) 
 

Uitgeverij Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Ars Scribendi 1996-1999 11 0 0,0 11 100,0 10 90,9 1 9,1 

R&B 1998 8 8 100,0 0 0,0 8 100,0 0 0,0 

Mulder 1988-1997 4 0 0,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 

Corona 1997 3 0 0,0 3 100,0 3 100,0 0 0,0 

Querido 1993-1999 3 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 

Lemniscaat 1977-1995 2 2 100,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 

 
 
Deze uitgeverijen worden net als de belangrijkste uitgeverijen van de jaren zeventig pas vrij 

laat in de twintigste eeuw actief op het gebied van de Italiaanse kinderliteratuur: twee 

beginnen in de jaren zeventig en tachtig, vier pas in de jaren negentig. Daarentegen lijken ze 

minder invloedrijk te zijn in het Italiaanse subveld, aangezien ze minder boeken uitbrengen 

dan de uitgeverijen in de vorige ijkperiode. Bovendien staan slechts twee van deze zes 

uitgeverijen (Ars Scribendi en Mulder) in het diagram met productieve uitgeverijen (Figuur 

19), terwijl de uitgeverijen uit de vorige ijkperiode allemaal in deze lijst zijn opgenomen.  

In deze jaren lijken de uitgeverijen meer diversificatie te brengen in de Italiaanse 

kinderliteratuur, zowel wat betreft onderwerp als uitvoering. Zo brengt Ars Scribendi een 

serie van elf informatieve kunstboeken uit en worden door R&B diverse pop-upboeken met 

sprookjes op de markt gebracht. Daarnaast is het grote aandeel van het non-fictieboek gezakt 

ten gunste van het fictiegenre en heeft de belangstelling voor het maatschappijkritische boek 

plaatsgemaakt voor een grotere nadruk op de literaire kwaliteit van de Italiaanse kinder-

literatuur. Dit laatste komt naar voren in de activiteiten van literaire uitgeverijen als 

Lemniscaat en Querido, die zich pas sinds respectievelijk eind jaren zeventig en de jaren 
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negentig in het Italiaanse subveld begeven. Serievorming wordt in dit decennium minder 

gebruikt dan tijdens de jaren zeventig: slechts drie van de zes uitgeverijen (Corona, Ars 

Scribendi en R&B) zetten dit instrument vaak in (voor driekwart of meer van hun totale 

Italiaanse titelaanbod in deze jaren). 

 

 

5.2 Auteurs 
 

In de twintigste eeuw worden er in Nederland van 209 auteurs Italiaanse kinderboeken 

uitgebracht.109 De oeuvres van deze auteurs zijn over het algemeen vrij klein van omvang 

(van de meeste auteurs – 70,5 procent – worden slechts één of twee verschillende titels in 

Nederland uitgegeven) en de looptijd van het oeuvre is redelijk beperkt (gemiddeld 3,6 jaar 

per auteur). De auteurs oefenen gemiddeld dus slechts korte tijd invloed uit op het subveld 

van de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland. Om deze cijfers goed te kunnen beoordelen, 

zou een vergelijking moeten worden gemaakt met de gegevens omtrent auteurs in het  

totale veld van de Nederlandse jeugdliteratuur. Deze gegevens zijn echter vooralsnog  

niet beschikbaar. 

In Figuur 20 zijn de productieve Italiaanse auteurs weergegeven, dat wil zeggen de 

auteurs van wie in Nederland tien of meer Italiaanse kinderboeken zijn gepubliceerd. 

 

Figuur 20: Auteurs met tien of meer uitgaven 1900-1999110 
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In de meeste gevallen blijft de invloed van deze schrijvers op het subveld van de Italiaanse 

jeugdliteratuur, gemeten aan de looptijd van hun in het Nederlands vertaalde oeuvre, 

                                                      

 
109 Titels waarvan de auteur onbekend is, zijn in de berekeningen in deze paragraaf niet meegenomen. 
110 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 95. 
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beperkt tot een periode van een decennium of korter. Uitzonderingen daarop zijn Carlo 

Collodi, wiens werk in Nederland wordt uitgebracht in de periode 1900-1998, Hugo Pratt, 

een Italiaanse stripauteur die van 1977 tot 1996 in Nederland publiceert en Tony Wolf 

(pseudoniem van Antonio Lupatelli), die boekjes voor jonge kinderen schrijft en illustreert 

welke in de periode 1975-1998 in Nederland verschijnen. Wat betreft genre wordt het 

subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur in de gehele twintigste eeuw in gelijke mate 

beïnvloed door fictie- en non-fictieschrijvers: van de tien productieve auteurs behoren er vijf 

tot het eerste genre, de overige schrijven in het tweede genre.  

Om te zien hoe de invloed van de auteurs in de twintigste eeuw verandert,  

worden in de volgende paragrafen de drie ijkperioden in de jaren vijftig, zeventig en  

negentig behandeld.  

 

5.2.1 Jaren vijftig 

In de jaren vijftig is een relatief klein aantal Italiaanse auteurs actief in het veld van de 

Nederlandse jeugdliteratuur: Carlo Collodi, Rustichello en Virgilio Sommani (Tabel 4).  

 
Tabel 4: Auteurs van Italiaanse kinderliteratuur 1955-1959 (bron: CBK) 
 

Auteur Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Carlo Collodi 1900-1998 2 2 100,0 0 0,0 1 50,0 1 50,0 

Rustichello 1941-1961 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 1 100,0 

Virgilio Sommani 1935-1956 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

 
 
Deze schrijvers brengen in deze periode elk gemiddeld 1,3 uitgaven uit. Zoals in het vorige 

hoofdstuk al aan de orde is gekomen, wordt er in deze tijd weinig contemporaine Italiaanse 

kinderliteratuur in Nederland uitgebracht. Dit blijkt ook wanneer de uitgaven van de 

auteurs uit deze ijkperiode worden geanalyseerd: de boeken van Collodi en Rustichello zijn 

al vóór de twintigste eeuw geschreven en ook het werk van Virgilio Sommani (een 

fantasieverhaal uit de jaren dertig) is eind jaren vijftig niet meer modern te noemen. 

Uiteraard zijn dit allemaal fictieschrijvers, aangezien er in deze periode nog geen Italiaanse 

non-fictie voor kinderen in Nederland wordt vertaald. 

Carlo Collodi is in de jaren vijftig al een belangrijke schrijver binnen het Italiaanse 

subveld, van wie tot deze periode 24 uitgaven in Nederland zijn verschenen. Ook na de jaren 

vijftig blijft Collodi een constante factor binnen de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland. 

In de twintigste eeuw worden minstens twintig hervertalingen van Pinokkio in Nederland 
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uitgebracht, die dikwijls meerdere malen worden herdrukt.111 De meeste titels van Collodi 

zijn uiteraard bewerkingen of vertalingen van het klassieke Pinokkio-verhaal, maar daarnaast 

wordt ook Pip het roze aapje van Collodi in Nederland uitgebracht. Dit boek wordt echter 

slechts tweemaal in de twintigste eeuw uitgebracht en heeft dus bij lange na niet het succes 

van Pinokkio. 

Naast de boeken van Collodi wordt in deze ijkperiode ook een bewerking van het 

boek van Rustichello, De reis van Marco Polo, uitgegeven. Deze bewerking verschijnt in de 

serie Oud Goud en wordt zo door uitgeverij Van Goor gepresenteerd als klassieker. Dankzij 

deze serie gaat het boek vrij lang mee en wordt het in de periode 1941-1961 achtmaal 

herdrukt, waardoor de auteur gedurende twintig jaar redelijk invloedrijk is binnen het 

Italiaanse subveld. Na de jaren zestig wordt Rustichello echter niet meer voor kinderen in 

het Nederlands vertaald. Het boek van Sommani ten slotte wordt slechts eenmaal uitgegeven 

en verder verschijnen er geen titels van deze auteur, die dus niet echt van invloed is binnen 

het veld van de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland. 

 

5.2.2 Jaren zeventig 

In de ijkperiode 1975-1979 is het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur veel groter dan in 

de jaren vijftig. Het aantal schrijvers binnen dit subveld neemt in twintig jaar tijd toe van 3 

naar 53 en het gemiddeld aantal uitgaven per auteur stijgt van 1,3 naar 3,3. Deze groei wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de opkomst van het non-fictiegenre, dat in deze periode de 

Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland domineert. In de topvijf van productieve schrijvers in 

deze ijkperiode staan dan ook voornamelijk non-fictieschrijvers: Gianni Ciceri, Gi en Marco 

Pagot, Aldo Marcuzzi en Sergio Borella (Tabel 5). Zoals gezegd worden in het non-fictiegenre 

meestal actuele onderwerpen behandeld, waardoor de inhoud van het Italiaanse subveld in 

deze periode over het algemeen ook veel moderner is dan in de jaren vijftig. Dit komt ook 

terug in de analyse van de belangrijkste schrijvers in deze ijkperiode. Het werk van de non-

fictieschrijvers in 1975-1979 wordt in de meeste gevallen namelijk niet langer dan vijf jaar na 

het verschijnen van de oorspronkelijke uitgave in Nederland uitgebracht. 

 

                                                      

 
111 Mogelijk zijn er nog meer hervertalingen van Pinokkio in Nederland uitgebracht. Bij uitgaven waarvan de 
vertaler in het CBK niet wordt vermeld, kan namelijk niet worden nagegaan of het een reeds bestaande of een 
nieuwe vertaling betreft. 
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Tabel 5: Belangrijkste auteurs van Italiaanse kinderliteratuur 1975-1979 (bron: CBK) 
 

Auteur Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Gianni Ciceri 1978-1980 18 0 0,0 18 100,0 18 100,0 0 0,0 

Carlo Collodi 1900-1998 12 12 100,0 0 0,0 8 66,7 4 33,3 

Gi en Marco Pagot 1979 10 0 0,0 10 100,0 10 100,0 0 0,0 

Tony Wolf 1975-1998 8 4 50,0 4 50,0 8 100,0 0 0,0 

Aldo Marcuzzi en Sergio 
Borella 

1976-1979 8 0 0,0 8 100,0 8 100,0 0 0,0 

Rinaldo D. D'Ami 1967-1976 5 0 0,0 5 100,0 1 20,0 4 80,0 

 
 
In het fictiegenre staat in deze periode opnieuw Carlo Collodi in de topvijf, met twaalf 

uitgaven van Pinokkio. Daarnaast is ook de productieve schrijver Tony Wolf eind jaren 

zeventig actief in het fictiegenre. Wolf schrijft en illustreert in deze periode acht boekjes voor 

jonge kinderen, waarvan de helft tot het fictiegenre behoort en de andere helft bestaat uit 

informatieve boekjes. 

Van de non-fictieschrijvers wordt in deze periode een groot deel (80 tot 100 procent) 

van de titels in serievorm uitgebracht. Daardoor is de invloed van veel non-fictieschrijvers 

toch betrekkelijk, aangezien het vaak gaat om een groot aantal titels die in korte tijd binnen 

één serie worden uitgebracht en meestal ook niet worden herdrukt. Zo verschijnen in deze 

ijkperiode 18 delen van een in totaal 23-delige jeugdencyclopedie van Gianni Ciceri. Dit is 

meteen ook het enige werk dat van deze auteur in Nederland wordt uitgebracht. Hetzelfde 

geldt voor Marco en Gi Pagot (pseudoniem van Marco en Gina Pagotto), die schrijver en 

illustrator zijn van een serie informatieve prentenboeken die in de periode 1977-1979 in 

Nederland wordt uitgegeven en daarna nooit wordt herdrukt. 

 

5.2.3 Jaren negentig 

Zoals in de eerdere paragrafen al bleek, is het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur in de 

jaren negentig in zijn geheel geslonken. Dit komt ook naar voren in het aantal auteurs, dat in 

de ijkperiode 1995-1999 meer dan gehalveerd is (van 53 in de jaren zeventig naar 26 in de 

jaren negentig). Ook het aantal uitgaven is gezakt, naar gemiddeld 1,3 per auteur. Wat 

betreft het aantal actoren is het veld dus wel breder dan in de jaren vijftig, maar gemeten 

naar het gemiddeld aantal titels is de invloed van deze actoren weer terug op het niveau van 

de eerste ijkperiode. 

De vier meest invloedrijke auteurs in de periode 1995-1999 zijn Tony Wolf, Enza 

Fontana, Carlo Collodi en Giovanni Carrada (Tabel 6). De vijfde plaats wordt gedeeld door 

meerdere auteurs die elk twee uitgaven hebben uitgebracht. Het beeld dat in deze ijkperiode 
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ontstaat is in meerdere opzichten gemêleerd. Zo is de verhouding tussen fictie en non-fictie 

met respectievelijk 40,7 en 59,3 procent van het aantal uitgaven min of meer gelijk (in 

tegenstelling tot de vorige twee perioden). Wel wordt bijna al het werk uitgebracht in serie, 

zowel in het fictie- als het non-fictiesegment. 

 
Tabel 6: Belangrijkste auteurs van Italiaanse kinderliteratuur 1995-1999 (bron: CBK) 
 

Auteur Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Tony Wolf 1975-1998 6 6 100,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 

Enza Fontana 1998-1999 5 0 0,0 5 100,0 4 80,0 1 20,0 

Carlo Collodi 1900-1998 3 3 100,0 0 0,0 2 66,7 1 33,3 

Giovanni Carrada 1997 3 0 0,0 3 100,0 3 100,0 0 0,0 

 

 

Ook de invloed van de auteurs laat een wisselend beeld zien. Twee auteurs waren ook al in 

de vorige ijkperiode actief, namelijk Collodi en Wolf. De invloed van Collodi is in deze 

periode nog steeds relatief groot maar wel minder dan de vorige ijkperiode: de drie uitgaven 

van Pinokkio die in deze tijd op de markt worden gebracht vormen slechts een kwart van het 

totaal aantal uitgaven dat in 1975-1979 is uitgebracht. Ook het aantal uitgaven van Tony 

Wolf is in deze periode gezakt, maar met zes titels heeft deze auteur nog steeds een relatief 

belangrijke plaats. Enza Fontana en Giovanni Carrada zijn pas sinds zeer korte tijd actief in 

het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur, vanaf respectievelijk 1998 en 1997. De invloed 

van deze schrijvers is daardoor dus nog niet echt groot. Onder de auteurs die op de vijfde 

plaats staan bevindt zich (behalve verschillende non-fictieschrijvers) verder ook een auteur 

als Roberto Piumini, die in Italië een belangrijke positie heeft in de kinderliteratuur en die in 

Nederland wordt uitgebracht door de literaire uitgeverij Querido. 

 

 

5.3 Vertalers 
 

In de twintigste eeuw worden er in Nederland door 164 vertalers Italiaanse kinderboeken 

vertaald.112 Gemiddeld verschijnen er per vertaler 2,7 uitgaven. De oeuvres van deze 

vertalers zijn over het algemeen omvangrijker dan die van de auteurs (van 59,1 procent van 

de vertalers zijn meer dan twee verschillende werken verschenen, tegenover 29,5 procent 

                                                      

 
112 Titels waarvan de vertaler onbekend is, zijn in de berekeningen in deze paragraaf niet meegenomen. 
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van de auteurs). De meeste vertalers vertalen dus werken van meerdere auteurs en in die zin 

zijn ze meer van invloed op het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland dan 

de auteurs. Deze invloed duurt echter niet heel lang: de looptijd van het oeuvre is namelijk 

gelijk aan dat van de auteurs, gemiddeld 3,6 jaar per vertaler.  

Ondanks dat de vertaler dus een belangrijke actor is binnen het subveld van de 

Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland, is de naam van een groot deel van deze vertalers 

onbekend. In ruim een derde van de gevallen (38,1 procent, dat wil zeggen 258 boeken) 

wordt de vertaler in het CBK niet vermeld. Het aandeel fictie en non-fictie binnen deze 

anonieme vertalingen is min of meer gelijk (respectievelijk 44,6 en 55,4 procent), wel gaat het 

in slechts zes gevallen om boeken die in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn 

uitgebracht (14 procent van het totale aantal Italiaanse kinderboeken dat in Nederland in die 

periode is uitgebracht). De overige 252 boeken zonder vermelding van de vertaler zijn dus 

verschenen in de periode dat het Nederlandse literaire veld steeds meer internationaal 

georiënteerd wordt (39,7 procent van het totale aantal). De toegenomen aandacht voor 

buitenlandse boeken lijkt dus niet per definitie te duiden op een grotere erkenning voor de 

positie van de vertaler – of het nu gaat om het fictiegenre of het non-fictiegenre. 

In Figuur 21 zijn de vertalers weergegeven van wie in de twintigste eeuw tien of meer 

uitgaven zijn verschenen. Dit kunnen zowel verschillende vertalingen zijn als herdrukken 

van een vertaling. 

 

Figuur 21: Vertalers met tien of meer uitgaven 1900-1999113 
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Het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland blijkt het sterkst te worden 

beïnvloed door vertalers die in het fictiegenre werkzaam zijn: Van der Steen en Goderis zijn 

de enigen die uitsluitend non-fictie vertalen; De Zeeuw, Van Everdingen en Kutsch Lojenga-

Rietberg vertalen uitsluitend fictie; Ascherman en Van Cleemput zijn in beide genres actief, 

                                                      

 
113 Bron: CBK. Zie tabel op pagina 96. 
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maar voornamelijk in het fictiegenre. Ondanks het feit dat non-fictie vaak verschijnt in 

meerdere delen die dikwijls door dezelfde vertaler worden vertaald, blijken er dus meer 

fictievertalers te zijn met een substantieel aantal uitgaven (tien of meer).  

Dit lijkt vooral te maken te hebben met het feit dat het werk van fictievertalers vaker 

wordt herdrukt, zoals het geval is bij de vertalers P. de Zeeuw en Louise van Everdingen in 

de figuur hierboven. Toch zegt het aantal herdrukken niet alles, aangezien het werk van de 

andere drie fictievertalers in bovenstaande figuur niet is herdrukt. Productieve fictievertalers 

als Gerda van Cleemput en Annemarie Kutsch Lojenga-Rietberg blijken dikwijls werk van 

meerdere auteurs te vertalen, waardoor hun oeuvre groeit. Vertalers in het non-fictiegenre 

houden het daarentegen meestal bij één auteur of serie. Mogelijk is deze laatste categorie 

vertalers minder gespecialiseerd in het vertalen van kinderliteratuur en zijn ze ook 

werkzaam op andere gebieden, waardoor ze minder dominant lijken te zijn binnen één 

specifiek segment zoals het vertalen van Italiaanse non-fictie voor kinderen. 

Dat het vertalen van Italiaanse kinderliteratuur een niet erg hoge status heeft, lijkt te 

spreken uit het feit dat de meesten van deze vertalers in bovenstaande figuur niet zijn 

gespecialiseerd in Italiaanse kinderliteratuur. Behalve van Louise van Everdingen en 

Annemarie Kutsch Lojenga-Rietberg wordt van al deze vertalers namelijk ook werk uit 

andere brontalen in het CBK vermeld. Het Italiaans lijkt dus in meer of mindere mate iets te 

zijn wat deze vertalers ‘erbij’ doen. Nadeel hiervan is dat dit niet erg bevorderlijk is voor de 

promotie van de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland. Volgens Sandra van Voorst 

hebben uitgeverijen namelijk dikwijls een netwerk om zich heen van literair agenten, 

lectoren en vertalers, die de uitgever kunnen wijzen op nieuwe titels of literaire 

ontwikkelingen in het buitenland.114 Aangezien de meeste uitgevers en redacteuren in meer 

of mindere mate wel het Engels, Frans en Duits machtig zijn, is dit netwerk met name 

belangrijk voor het signaleren van ontwikkelingen in andere taalgebieden. Zoals gezegd zijn 

de meeste vertalers uit Figuur 21 echter niet gespecialiseerd in het Italiaans. Het is dan ook 

de vraag in welke mate zij bijdragen aan de promotie in Nederland van nieuwe titels en 

stromingen in de Italiaanse jeugdliteratuur. 

Welke vertalers er in de verschillende ijkperioden van invloed zijn op het Italiaanse 

subveld, wordt besproken in de nu volgende paragrafen.  

                                                      

 
114 Van Voorst, 221-222.  
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5.3.1 Jaren vijftig 

In de ijkperiode 1955-1959 worden drie werken van twee vertalers uitgebracht (Tabel 7), en 

daarnaast een anonieme vertaling. Van J.P. Slieker verschijnt bij Van Goor een vertaling van 

het boek Pip het roze aapje van Collodi, dat echter nooit wordt herdrukt. Slieker heeft verder 

ook geen vertalingen gemaakt van Italiaanse kinderliteratuur. Wel is hij productief als 

vertaler binnen het veld van de Nederlandse jeugdliteratuur. In het CBK zijn 39 uitgaven van 

zijn vertalingen en bewerkingen opgenomen, die meestal verschijnen bij Van Goor. Vaak  

zijn het vertalingen uit het Engels en soms wordt ook de omslagillustratie door hem 

verzorgd. Hoewel Slieker dus een belangrijke invloed heeft op de jeugdliteratuur die in 

Nederland in de twintigste eeuw wordt uitgebracht, geldt dit niet voor het subveld van de 

Italiaanse jeugdliteratuur. 

 
Tabel 7: Vertalers van Italiaanse kinderliteratuur 1955-1959 (bron: CBK) 
 

Vertaler Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

P. de Zeeuw 1941-1981 2 2 100,0 0 0,0 0 0,0 2 100,0 

J.P. Slieker 1959 1 1 100,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

 
 
Dit ligt anders in het geval van De Zeeuw. Pieter de Zeeuw (1890-1968) is een gereformeerd 

onderwijzer en schrijver/bewerker van zeker tweehonderd kinderboeken, die vaak sterk 

moraliserend en opvoedend van karakter zijn. Zijn werk is lange tijd zeer populair in 

Nederland en verschijnt onder meer in de succesvolle serie Oud Goud van Van Goor. Dit 

geldt ook voor zijn bewerking van Pinokkio, die voor het eerst in 1941 en de laatste maal in 

1981 wordt gepubliceerd en dus veertig jaar meegaat.115 Behalve Pinokkio worden van De 

Zeeuw ook twee andere vertalingen uit het Italiaans uitgebracht, namelijk De reis van Marco 

Polo (acht drukken tussen 1941 en 1961) en Jongensleven (twee drukken in de eerste helft van 

de jaren vijftig), ook weer in de serie Oud Goud.  

Dankzij de vele herdrukken die van de bewerkingen van De Zeeuw verschijnen, staat 

deze vertaler in Figuur 21 op de tweede plaats. Alhoewel de Zeeuw dus niet gespecialiseerd 

is in het vertalen van Italiaanse jeugdliteratuur, blijkt hij niet alleen van invloed te zijn op het 

veld van de Nederlandse jeugdliteratuur in de twintigste eeuw maar ook op het Italiaanse 
                                                      

 
115 De Zeeuw is in 1941 uitgegaan van de vertaling van Alberto (volledige naam onbekend), die hij heeft bewerkt. 
De laatste uitgave in 1981 is een geheel herziene druk die vervolgens weer door Anton Quintana is bewerkt. 
Aangezien De Zeeuw degene is geweest die zijn stempel op deze uitgave heeft gedrukt, wordt hij in deze scriptie 
als vertaler van deze uitgaven genoemd. 
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subveld daarbinnen. Ook spreidt deze invloed zich uit over meerdere decennia, al bestaat 

het werk van De Zeeuw uitsluitend uit vertalingen van de oudere, bekende werken en speelt 

hij geen rol in de promotie van contemporaine Italiaanse kinderliteratuur in Nederland. 

 

5.3.2 Jaren zeventig 

In de ijkperiode 1975-1979 stijgt het aantal vertalers dat actief is in het subveld van de 

Italiaanse jeugdliteratuur van twee naar 37. Ondanks dat de sterke groei van het subveld 

voornamelijk voortvloeit uit de opkomst van de Italiaanse non-fictie, blijken de meeste van 

deze 37 vertalers zich in deze periode overwegend bezig te houden met fictie. Dit komt 

doordat de anonieme vertalingen in deze berekening niet zijn meegenomen. Het aantal 

anonieme uitgaven in deze periode is met 113 zeer hoog (63,8 procent van het totale aantal 

uitgaven in deze ijkperiode) en het grootste deel daarvan (71,7 procent) behoort tot het non-

fictiegenre. Doordat er meer non-fictievertalers zijn van wie de naam onbekend is, lijkt de 

vertaler van fictie in deze periode belangrijker te zijn dan de non-fictievertaler. 

Er zijn zes vertalers van wie in deze ijkperiode meer dan twee werken verschijnen 

(Tabel 8). Ook hier is het beeld wat betreft genre gemengd en wordt er door hen zowel fictie 

als non-fictie vertaald. Gerda van Cleemput is in deze periode de productiefste vertaler van 

Italiaanse kinderliteratuur. Van Cleemput is een Vlaamse kinderboekenschrijfster die ook 

vertaalt. Haar werkveld als vertaalster is niet uitsluitend gericht op Italië, maar strekt zich 

ook uit over andere taalgebieden als het Engels, Duits en Frans. Hoewel de invloed van Van 

Cleemput op het Italiaanse subveld in deze tijd dus relatief groot is, is zij niet gespecialiseerd 

in de Italiaanse kinderliteratuur. Ook blijft deze invloed beperkt tot de periode 1969-1979 

waarin haar vertalingen bij verschillende uitgeverijen in Nederland en België verschijnen. 

 
Tabel 8: Belangrijkste vertalers van Italiaanse kinderliteratuur 1975-1979 (bron: CBK) 
 

Vertaler Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Gerda van Cleemput 1969-1979 8 5 62,5 3 37,5 8 100,0 0 0,0 

Anita Ghinato 1977-1978 4 4 100,0 0 0,0 4 100,0 0 0,0 

Wim K. Goderis 1967-1976 4 0 0,0 4 100,0 0 0,0 4 100,0 

Marianne Keser 1975-1977 4 2 50,0 2 50,0 4 100,0 0 0,0 

Olga de Marez Oyens 1977-1978 3 1 33,3 2 66,7 3 100,0 0 0,0 

P. van der Velden 1978 3 3 100,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 

 
 
Hetzelfde doet zich voor bij de andere productieve vertalers in deze ijkperiode, van wie  

ook slechts een relatief korte tijd (voor de meesten drie jaar of minder) uit het Italiaans 
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vertaald werk verschijnt en die zich ook bijna allemaal niet hebben gespecialiseerd in het 

Italiaanse taalgebied. 

 

5.3.3 Jaren negentig 

In de ijkperiode 1995-1999 is het aantal vertalers dat in het subveld van de Italiaanse 

jeugdliteratuur actief is meer dan gehalveerd (van 37 naar 14 vertalers). Dit moet uiteraard in 

verband worden gebracht met de kleinere omvang van het subveld in de jaren negentig, 

waar in de vorige paragrafen al over is gesproken. Net als in de jaren zeventig zijn de meeste 

vertalers ook in deze laatste ijkperiode actief in het fictiegenre. Het aandeel van het 

informatieve kinderboek is in deze jaren sterk gedaald en dat weerspiegelt zich in het 

werkveld van de vertalers.  

Wanneer wordt gekeken naar het aantal naamsvermeldingen lijkt de positie van de 

vertaler in deze periode iets beter dan in de jaren zeventig, ondanks dat het subveld in zijn 

geheel is geslonken en ook het aantal vertalers daarbinnen is afgenomen. Het aantal 

anonieme uitgaven is in deze periode namelijk sterker afgenomen dan de algehele krimp van 

het subveld, waardoor het procentuele aandeel is afgenomen: van 63,8 procent anonieme 

vertalingen in de jaren zeventig naar 8,6 procent in de jaren negentig. Dit heeft te maken  

met het slinken van het non-fictiegenre in de jaren negentig, aangezien de anonieme 

vertalingen zich in beide ijkperioden met name (in de jaren negentig zelfs uitsluitend) in dit 

genre bevinden. 

Ondanks dat de invloed van de non-fictievertalers in de jaren negentig is afgenomen 

(in de zin dat de meeste vertalers in deze periode in het fictiegenre werkzaam zijn), behoort 

het werk van de productiefste vertalers wel tot dit genre. Er zijn in deze ijkperiode vier 

vertalers van wie meer dan twee uitgaven verschijnen, en drie van hen vertalen non-fictie 

(Tabel 9).116 De invloed van deze vertalers op het Italiaanse subveld is echter betrekkelijk. 

Niet alleen zijn ze slechts korte tijd in dit subveld actief (drie jaar of minder), ook is geen van 

hen gespecialiseerd in het Italiaans. Zo is Trieneke Dijkhof een zeer productief vertaalster, 

van wie in het CBK alleen al in de twintigste eeuw 137 uitgaven zijn opgenomen. Het grootste 

deel daarvan betreft echter vertalingen uit het Engels en het Duits. Ondanks dat zij in de 

ijkperiode 1995-1999 dus wat betreft productiviteit op de tweede plaats staat, is zij niet 

                                                      

 
116 De meeste vertalingen in deze periode worden gemaakt door Textcase. Dit is echter een vertaalbureau en het 
is dus niet bekend of deze vertalingen het werk zijn van één of meerdere personen. In het corpus is dit 
vertaalbureau echter om praktische redenen geteld als één vertaler. 
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gespecialiseerd in de Italiaanse kinderliteratuur en zal zij naar alle waarschijnlijkheid ook 

niet actief met de ontwikkelingen van de kinderliteratuur in Italië bezig zijn. 

 
Tabel 9: Belangrijkste vertalers van Italiaanse kinderliteratuur 1995-1999 (bron: CBK) 
 

Vertaler Periode 
actief 

Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

TextCase 1998 8 8 100,0 0 0,0 8 100,0 0 0,0 

Trieneke Dijkhof 1997-1999 6 0 0,0 6 100,0 6 100,0 0 0,0 

Ron ter Borg 1997 4 0 0,0 4 100,0 4 100,0 0 0,0 

Saskia de Groot 1998-1999 3 0 0,0 3 100,0 2 66,7 1 33,3 

 
 
De meeste vertalers in het Italiaanse subveld van de twintigste eeuw zijn dus niet 

gespecialiseerd in Italiaanse kinderliteratuur. Hierdoor blijft het netwerk rond uitgevers 

waarschijnlijk klein. Weinig vertalers zullen voldoende op de hoogte zijn van de nieuwe 

ontwikkelingen op het gebied van Italiaanse jeugdliteratuur om dit ook te kunnen signaleren 

aan de uitgevers. Na de hoogtij van het Italiaanse subveld in de jaren zestig en zeventig zijn 

er daardoor te weinig vertalers die er aan kunnen bijdragen dat de import van moderne 

Italiaanse kinderliteratuur wordt doorgezet. Dit zou een van de redenen kunnen zijn 

waardoor de groei van het Italiaanse subveld in de jaren negentig inzakt, terwijl er in die tijd 

in Italië juist een hernieuwde belangstelling voor de kinderliteratuur is ontstaan. 

 



 

 83 

6  
C O N C L U S I E  

 

 

In de twintigste eeuw neemt de totale boekproductie in Nederland in omvang toe. Met name 

na de Tweede Wereldoorlog wordt de vraag naar boeken sterker, onder meer door de 

stijgende welvaart, het hogere gemiddelde opleidingsniveau en de bevolkingsgroei. In 

dezelfde periode raakt de Nederlandse maatschappij steeds meer internationaal georiënteerd 

op sociaal, economisch, politiek en cultureel vlak. Dit komt ook tot uitdrukking in de 

boekproductie, waarbinnen het vertaalde segment een steeds grotere plaats inneemt. De 

internationale oriëntatie binnen het Nederlandse literaire veld richt zich daarbij vooral op 

taalgebieden uit de eigen westerse regio en met name het Engels neemt vanaf de jaren vijftig 

zeer snel in aandeel toe.  

De ontwikkelingen van een groeiende boekproductie en een toenemende 

internationale oriëntatie doen zich ook voor in het veld van de Nederlandse jeugdliteratuur, 

maar dan in een nog sterkere mate. Niet alleen neemt het aantal gepubliceerde boeken in de 

kinderliteratuur in een hoger tempo toe dan bij de totale boekproductie, ook wordt de 

Nederlandse jeugdliteratuur met name in de tweede helft van de twintigste eeuw sneller en 

sterker internationaal georiënteerd. Net als bij de totale titelproductie zijn de belangrijkste 

talen voor de vertaalimport het Engels, Duits en Frans. Vergeleken met de inbreng van de 

taalgebieden uit de westerse regio heeft het Italiaans slechts een klein aandeel in het veld van 

de Nederlandse jeugdliteratuur. Toch kan de positie van het Italiaanse kinderboek ook weer 

niet onbeduidend worden genoemd, aangezien van de taalgebieden die niet tot de westerse 

regio behoren het Italiaans als brontaal bijna de gehele twintigste eeuw bovenaan staat.  

Uit het onderzoek in deze scriptie blijkt dat de ontwikkeling van de Italiaanse 

kinderliteratuur in Nederland in twee hoofdperioden kan worden onderscheiden. Tot de 

jaren zestig heeft de Italiaanse jeugdliteratuur een vrij bescheiden positie in Nederland, die 

vooral is gebaseerd op herdrukken van sprookjes en klassiekers zoals natuurlijk Pinokkio. Er 

lijkt weinig belangstelling te zijn voor het contemporaine Italiaanse kinderboek. Mogelijke 

oorzaken voor deze beperkte interesse zijn enerzijds de invloed op de Italiaanse 

kinderliteratuur van de katholieke kerk, die niet aansluit op het protestantisme dat in 

Nederland dominant is, en anderzijds de sterke invloed van het fascistische regime op de 

kinderliteratuur in Italië in de twintig jaar tot aan de Tweede Wereldoorlog. In de jaren 

vijftig is er in de Nederlandse kinderliteratuur een sterke vernieuwende tendens te zien, die 
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wordt aangevoerd door schrijvers als Annie M.G. Schmidt. In Italië is men in deze tijd nog 

op zoek naar de nieuwe waarden van het ‘goede’ kinderboek en de paar schrijvers die in die 

tijd al een nieuwe koers hebben gevonden zijn in Nederland nog niet bekend. In deze 

periode wordt er weinig Italiaanse kinderliteratuur in het Nederlands vertaald en de 

Italiaanse boeken die wel verschijnen verschillen weinig met die van de jaren vóór de 

Tweede Wereldoorlog. 

Dit verandert drastisch vanaf de jaren zestig. In deze tijd begint het subveld van de 

Italiaanse kinderliteratuur ineens uit te breiden en met name gedurende de tweede helft van 

dit decennium stijgt het aantal Italiaanse kinderboeken explosief. Deze groei is bovendien 

sterker dan de toename van zowel het totale aantal kinderboeken als de totale boekproductie 

in Nederland, waardoor het subveld van de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland niet 

alleen in omvang toeneemt maar ook een sterkere positie verwerft binnen het Nederlandse 

literaire veld.  

Deze grote expansie van het Italiaanse subveld is in de eerste plaats gerelateerd aan 

de opkomst van de non-fictie, die vooral eind jaren zestig en in de jaren zeventig het 

belangrijkste genre binnen de Italiaanse kinderliteratuur in Nederland vormt. Dit strookt 

met een algehele behoefte aan informatieve boeken die al vanaf de jaren vijftig in Nederland 

zichtbaar wordt. Bovendien zijn er in deze periode nieuwe technologische ontwikkelingen 

binnen de grafische industrie waardoor er meer mogelijk wordt op het gebied van illustraties 

en afbeeldingen, die een belangrijke functie hebben in de vormgeving van het informatieve 

kinderboek. Een andere oorzaak voor de snelle toename van dit genre is dat informatieve 

boeken vaak in uitgebreide series worden uitgegeven. Daarnaast kan de interesse voor de 

Italiaanse kinderliteratuur mogelijk ook in verband worden gebracht met een meer algemene 

belangstelling voor de Italiaanse cultuur, die ook terugkomt in de populariteit van de 

Italiaanse film in de jaren zestig.  

De opkomst van dit non-fictiegenre zorgt er niet alleen voor dat het Italiaanse 

subveld in omvang toeneemt, maar ook dat de nadruk binnen dit subveld verschuift van de 

oudere klassieker naar de contemporaine kinderliteratuur uit Italië. Een andere factor die 

bijdraagt aan deze ‘verjongingskuur’ die het Italiaanse subveld in de jaren zestig en vooral 

de jaren zeventig doormaakt, is de populariteit van het geëngageerde kinderboek in deze 

periode. In dit genre worden actuele maatschappelijke en sociale problemen behandeld, 

waardoor het per definitie contemporaine literatuur is. Dit past binnen de algehele tijdgeest 

van maatschappelijk engagement die zowel in Nederland als in Italië in deze jaren heerst. 
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Vanaf de jaren tachtig begint het aantal Italiaanse kinderboeken in Nederland echter 

af te nemen. Dit geldt niet alleen voor het Italiaanse segment, want door de economische 

recessie beleeft de gehele Nederlandse boekenbranche slechte tijden. Wel neemt het aantal 

Italiaanse kinderboeken sneller af dan de totale jeugdproductie, waardoor het subveld zijn 

relatief sterke positie weer moet prijsgeven. Toch lijken de economische problemen niet de 

enige oorzaak te zijn van de verminderde interesse in het Italiaanse jeugdboek. Een andere 

negatieve factor voor met name het informatieve boek wordt gevormd door de toenemende 

concurrentie van televisie, computer en in de jaren negentig ook het internet. Daarnaast 

neemt ook het aantal Italiaanse kinderboeken in het fictiegenre af. Waar men in Nederland 

na de populariteit van het maatschappijkritische kinderboek in deze jaren weer de nadruk 

gaat leggen op de literaire kwaliteit, wordt er in Italië met name in de eerste helft van de 

jaren tachtig weinig aandacht besteed aan het literaire kinderboek. Mogelijk heeft dit te 

maken met een verschillende ontwikkeling die de Nederlandse en Italiaanse kinderliteratuur 

al in de jaren zeventig doormaken, waarbij er al in die tijd in Nederland meer nadruk ligt op 

de literaire kwaliteit van het kinderboek. 

Het jaar 1987 vormt hierin echter een belangrijk keerpunt. Vanaf dit jaar komt er 

vanuit verschillende hoeken in Italië weer interesse in de eigen kinderliteratuur en de 

literaire kwaliteit daarvan. Deels komt dit ook terug in Italiaanse kinderboeken die eind 

jaren tachtig en in de jaren negentig in Nederland worden uitgebracht, zoals uitgaven van de 

belangrijke Italiaanse kinderboekenschrijver Roberto Piumini. Toch heeft deze vernieuwing 

uiteindelijk geen doorslaggevende invloed op de positie van het Italiaanse subveld als 

geheel, dat ook in de jaren negentig niet meer terugkomt op het niveau van de jaren zestig  

en zeventig. 

Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat het Italiaanse kinderliteratuur binnen het 

literaire veld niet breed wordt gedragen en dat de continuïteit in de meeste gevallen 

ontbreekt. Slechts enkele uitgeverijen brengen een substantieel aantal Italiaanse 

kinderboeken uit, bij de meeste uitgevers blijft het echter beperkt tot een à twee titels. 

Bovendien is het grootste deel van de uitgeverijen slechts kort actief in het Italiaanse subveld 

en is hun invloed dus niet erg groot. Hetzelfde geldt voor de Italiaanse auteurs van wie  

er werk in het Nederlands wordt vertaald. Afgezien van de paar ‘klassieke’ schrijvers  

zoals Collodi en Rustichello, gaat het over het algemeen om kleine oeuvres die een korte  

looptijd hebben.  

Daarnaast kan het feit dat het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur in de jaren 

negentig geen sterke positie meer weet te behalen mogelijk worden gerelateerd aan een 
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gebrek aan specialisatie bij de vertalers. Juist voor een taalgebied dat niet tot de drie 

moderne talen behoort is het belang van een netwerk rond de uitgever groot. De vertaler kan 

indien hij goed genoeg op de hoogte is van de literaire ontwikkelingen in de broncultuur de 

rol van culturele intermediair spelen, door de uitgever te attenderen op nieuwe titels en 

literaire stromingen. In het subveld van de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland zijn er 

echter nauwelijks vertalers te vinden die zich gespecialiseerd hebben in het Italiaans. Dit kan 

een van de oorzaken zijn waardoor de Italiaanse kinderliteratuur in de jaren negentig niet 

meer echt in omvang toeneemt en pleit voor meer in het Italiaans gespecialiseerde vertalers 

die werkzaam zijn op het terrein van de jeugdliteratuur. 

Tijdens het schrijven aan deze scriptie bleek dat er nog verschillende terreinen zijn 

die verder geëxploreerd kunnen worden. Zo zou er, nu er inzicht is in de positie van het 

Italiaanse kinderboek in Nederland, een vergelijkbaar onderzoek kunnen worden gedaan 

naar de positie van de Nederlandse jeugdliteratuur in Italië. Op die manier kan er een soort 

‘culturele betalingsbalans’ worden opgemaakt: een vergelijking tussen het Italiaanse subveld 

in Nederland en het Nederlandse subveld in Italië. Daarnaast zouden er nog verschillende 

casestudies kunnen worden gedaan naar de uitgeverijen, auteurs en vertalers die voor de 

positie van de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland van belang zijn geweest en die in deze 

scriptie niet verder uitgediept konden worden. Tevens kan er nog veel worden onderzocht 

op het gebied van de symbolische productie en de receptie van het Italiaanse kinderboek in 

Nederland in de twintigste eeuw. Hoe werd bijvoorbeeld de Italiaanse jeugdliteratuur in 

Nederland geclassificeerd en ontvangen? Welke middelen werden er ingezet om hier 

invloed op uit te oefenen?  

Hoe verder het onderzoek gaat, des te meer vragen er opkomen. Door deze vragen 

verder uit te diepen, kan een nauwkeuriger en genuanceerder beeld worden gevormd over 

de rol van de Italiaanse jeugdliteratuur in Nederland. Voorlopig echter zal Pinokkio nog wel 

het uithangbord van de Italiaanse jeugdliteratuur in de polder blijven. 
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Tabel bij Figuur 1: Totale titelproductie van boeken 1900-1995 (gemiddeld per vijf jaar) 
 
Steekjaar/ 

periode* 
(Gemiddeld) 

aantal Periode 
(Gemiddeld) 

aantal 

1900 3.011 1950-1954 6.772 

1905 2.604 1955-1959 7.667 

1910 3.399 1960-1964 9.210 

1915 3.807 1965-1969 10.885 

1920 3.294 1970-1974 11.373 

1925 5.086 1975-1979 12.904 

1930 5.496 1980-1984 13.389 

1935-1939 6.168 1985-1989 13.818 

1940-1944 3.566 1990-1994 16.043 

1945-1949 6.177 1995-1997 17.634 

 
 
Tabel bij Figuur 2: Nederlandse bevolking 1900-1999 (gemiddeld per vijf jaar) 
 

Periode 
Aantal 
x 1000 Periode 

Aantal 
x 1000 

1900-1904 5.238 1950-1954 10.308 

1905-1909 5.616 1955-1959 10.967 

1910-1914 6.042 1960-1964 11.725 

1915-1919 6.519 1965-1969 12.517 

1920-1924 6.975 1970-1974 13.245 

1925-1929 7.519 1975-1979 13.806 

1930-1934 8.059 1980-1984 14.264 

1935-1939 8.559 1985-1989 14.624 

1940-1944 8.994 1990-1994 15.123 

1945-1949 9.533 1995-1999 15.580 

 
 

                                                      

 
* Tot en met 1930 zijn absolute aantallen per peiljaar weergegeven, vanaf 1935 betreft het gemiddelde aantallen 
per periode van vijf jaar (in 1995-1997 een periode van drie jaar). Zie verder noot 38. 
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Tabel bij Figuur 3: Aandeel vertaald totale titelproductie 1946-1990 
 

Jaar Totale 
titelprod. 

Vertaling 

 n n % 

1946 6.593 351 5,3 

1948 8.047 718 8,9 

1950 6.537 727 11,1 

1952 6.728 784 11,7 

1954 7.019 865 12,3 

1956 7.292 1.003 13,8 

1958 7.817 1.120 14,3 

1960 8.799 1.394 15,8 

1962 9.674 1.725 17,8 

1964 10.026 1.941 19,4 

1966 10.582 2.060 19,5 

1968 11.174 2.048 18,3 

1970 11.159 1.969 17,6 

1972 11.800 2.253 19,1 

1974 11.440 2.545 22,3 

1976 12.557 3.117 24,8 

1978 13.393 3.378 25,2 

1980 14.591 3.650 25,0 

1982 13.324 3.098 23,3 

1984 13.209 3.031 23,0 

1986 13.368 2.903 21,7 

1988 14.370 3.314 23,1 

1990 13.691 3.580 26,2 
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Tabel bij Figuur 4: Aandeel per brontaal vertaald aanbod 1946-1990 
 
Jaar Vertaald Engels Duits Frans Overige 

 n n % n % n % n % 

1946 351 140 39,9 93 26,5 42 12,0 76 21,7 

1948 718 383 53,3 101 14,1 77 10,7 157 21,9 

1950 727 398 54,7 116 16,0 80 11,0 133 18,3 

1952 784 478 61,0 112 14,3 74 9,4 120 15,3 

1954 865 530 61,3 138 16,0 88 10,2 109 12,6 

1956 1.003 594 59,2 201 20,0 104 10,4 104 10,4 

1958 1.120 654 58,4 221 19,7 112 10,0 133 11,9 

1960 1.394 824 59,1 268 19,2 157 11,3 146 10,5 

1962 1.725 1.022 59,2 353 20,5 187 10,8 163 9,4 

1964 1.941 1.085 55,9 392 20,2 255 13,1 209 10,8 

1966 2.060 1.274 61,8 383 18,6 248 12,0 155 7,5 

1968 2.048 1.202 58,7 389 19,0 270 13,2 187 9,1 

1970 1.969 1.199 60,9 391 19,9 183 9,3 196 10,0 

1972 2.253 1.320 58,6 479 21,3 197 8,7 257 11,4 

1974 2.545 1.545 60,7 488 19,2 252 9,9 260 10,2 

1976 3.117 1.894 60,8 599 19,2 302 9,7 322 10,3 

1978 3.378 1.996 59,1 765 22,6 297 8,8 320 9,5 

1980 3.650 2.179 59,7 753 20,6 400 11,0 318 8,7 

1982 3.098 1.929 62,3 605 19,5 266 8,6 298 9,6 

1984 3.031 1.915 63,2 542 19,9 230 7,6 344 11,3 

1986 2.903 1.894 65,2 492 16,9 213 7,3 304 10,5 

1988 3.314 2.254 68,0 487 14,7 231 7,0 342 10,3 

1990 3.580 2.320 64,8 592 16,5 294 8,2 374 10,4 
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Tabel bij Figuur 5: Aandeel per brontaal totale titelproductie 1946-1990 
 
Jaar Totaal Engels Duits Frans Overige 

 n n % n % n % n % 

1946 6.593 140 2,1 93 1,4 42 0,6 76 1,2 

1948 8.047 383 4,8 101 1,2 77 1,0 157 2,0 

1950 6.537 398 6,1 116 1,8 80 1,2 133 2,0 

1952 6.728 478 7,1 112 1,7 74 1,1 120 1,8 

1954 7.019 530 7,6 138 2,0 88 1,3 109 1,6 

1956 7.292 594 8,2 201 2,8 104 1,4 104 1,4 

1958 7.817 654 8,4 221 2,8 112 1,4 133 1,7 

1960 8.799 824 9,4 268 3,0 157 1,8 146 1,7 

1962 9.674 1.022 10,6 353 3,7 187 1,9 163 1,7 

1964 10.026 1.085 10,8 392 3,9 255 2,5 209 2,1 

1966 10.582 1.274 12,0 383 3,6 248 2,3 155 1,5 

1968 11.174 1.202 10,8 389 3,5 270 2,4 187 1,7 

1970 11.159 1.199 10,7 391 3,5 183 1,6 196 1,8 

1972 11.800 1.320 11,2 479 4,1 197 1,8 257 2,2 

1974 11.440 1.545 13,5 488 4,3 252 2,2 260 2,3 

1976 12.557 1.894 15,1 599 4,8 302 2,4 322 2,6 

1978 13.393 1.996 14,9 765 5,7 297 2,2 320 2,4 

1980 14.591 2.179 14,9 753 5,2 400 2,7 318 2,2 

1982 13.324 1.929 14,5 605 4,5 266 2,0 298 2,2 

1984 13.209 1.915 14,5 542 4,1 230 1,7 344 2,6 

1986 13.368 1.894 14,2 492 3,7 213 1,6 304 2,3 

1988 14.370 2.254 15,7 487 3,4 231 1,6 342 2,4 

1990 13.691 2.320 17,0 592 4,3 294 2,2 374 2,7 

  
 
Tabel bij Figuur 6: Titelproductie kinder- en jeugdliteratuur 1900-1999 (gemiddeld per vijf jaar) 
 

Periode Aantal Periode Aantal 

1900-1904 320 1950-1954 1.106 

1905-1909 334 1955-1959 1.385 

1910-1914 386 1960-1964 1.426 

1915-1919 396 1965-1969 1.370 

1920-1924 522 1970-1974 1.712 

1925-1929 585 1975-1979 3.160 

1930-1934 628 1980-1984 3.708 

1935-1939 634 1985-1989 3.344 

1940-1944 478 1990-1994 3.368 

1945-1949 865 1995-1999 3.608 
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Tabel bij Figuur 7: Nederlandse bevolking 0-20 jaar, 1990-1999 (gemiddeld per vijf jaar) 
 

Periode 
 

Aantal 
x 1000 

Periode 
 

Aantal 
x 1000 

1900-1904 2.317 1950-1954 3.848 

1905-1909 2.475 1955-1959 4.129 

1910-1914 2.645 1960-1964 4.459 

1915-1919 2.807 1965-1969 4.651 

1920-1924 2.946 1970-1974 4.679 

1925-1929 3.093 1975-1979 4.571 

1930-1934 3.191 1980-1984 4.316 

1935-1939 3.253 1985-1989 3.974 

1940-1944 3.321 1990-1994 3.773 

1945-1949 3.516 1995-1999 3.794 

 
 
Tabel bij Figuur 8: Aandeel vertaald kinder- en jeugdliteratuur 1931-1995 
 
Periode Totaal Oorspronkelijk Vertaald 

 n n % n % 

1931-1935 2.000 1.764 88,2 236 11,8 

1941-1945 1.514 1.276 84,3 238 15,7 

1951-1955 2.954 2.508 84,9 446 15,1 

1971-1975 3.969 2.701 68,1 1.268 31,9 

1991-1995 7.209 4.277 59,3 2.932 40,7 

 
 
Tabel bij Figuur 9: Aandeel per brontaal vertaald aanbod kinder- en jeugdliteratuur 1931-1995 
 
Periode Vertaald Engels Duits Frans Overig 

 n n % n % n % n % 

1931-1935 236 102 43,2 93 39,4 12 5,1 29 12,3 

1941-1945 238 40 16,8 125 52,5 31 13,0 42 17,6 

1951-1955 446 241 54,0 94 21,1 39 8,7 72 16,1 

1971-1975 1.268 750 59,1 180 14,2 192 15,1 146 11,5 

1991-1995 2.932 1.967 67,1 461 15,7 245 8,4 259 8,8 

 
 
Tabel bij Figuur 10: Aandeel per brontaal totale titelproductie kinder- en jeugdliteratuur 1931-1995 
 
Periode Totaal Engels Duits Frans Overig 

 n n % n % n % n % 

1931-1935 2.000 102 5,1 93 4,7 12 0,6 29 1,5 

1941-1945 1.514 40 2,6 125 8,3 31 2,0 42 2,8 

1951-1955 2.954 241 8,2 94 3,2 39 1,3 72 2,4 

1971-1975 3.969 750 18,9 180 4,5 192 4,8 146 3,7 

1991-1995 7.209 1.967 27,3 461 6,4 245 3,4 259 3,6 
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Tabel bij Figuur 11, Figuur 12 en Figuur 13: Aantal Italiaanse kinderboeken en aandeel binnen 
totale titelproductie Nederlandse jeugdliteratuur 1900-1999 
 

Periode 
Totale titel-
productie Italiaans 

 n n % 

1900-1904 1.598 5 0,31 

1905-1909 1.672 1 0,06 

1910-1914 1.929 1 0,05 

1915-1919 1.982 3 0,15 

1920-1924 2.611 2 0,08 

1925-1929 2.924 8 0,27 

1930-1934 3.140 6 0,19 

1935-1939 3.169 4 0,13 

1940-1944 2.392 3 0,13 

1945-1949 4.326 10 0,23 

1950-1954 5.532 8 0,14 

1955-1959 6.926 4 0,06 

1960-1964 7.131 14 0,20 

1965-1969 6.852 83 1,21 

1970-1974 8.562 59 0,69 

1975-1979 15.798 177 1,12 

1980-1984 18.538 126 0,68 

1985-1989 16.720 67 0,40 

1990-1994 16.841 61 0,36 

1995-1999 18.039 35 0,19 

 
 
Tabel bij Figuur 14: Verhouding fictie en non-fictie Italiaanse kinderboeken 1900-1999 
 

Periode Totaal Fictie Non-fictie 

 n n % n % 

1900-1904 5 5 100,0 0 0,0 

1905-1909 1 1 100,0 0 0,0 

1910-1914 1 1 100,0 0 0,0 

1915-1919 3 3 100,0 0 0,0 

1920-1924 2 2 100,0 0 0,0 

1925-1929 8 8 100,0 0 0,0 

1930-1934 6 6 100,0 0 0,0 

1935-1939 4 4 100,0 0 0,0 

1940-1944 3 3 100,0 0 0,0 

1945-1949 10 10 100,0 0 0,0 

1950-1954 8 8 100,0 0 0,0 

1955-1959 4 4 100,0 0 0,0 

1960-1964 14 13 92,9 1 7,1 

1965-1969 83 41 49,4 42 50,6 

1970-1974 59 14 23,7 45 76,3 

1975-1979 177 72 40,7 105 59,3 

1980-1984 126 97 77,0 29 23,0 

1985-1989 67 40 59,7 27 40,3 

1990-1994 61 28 45,9 33 54,1 

1995-1999 35 17 48,6 18 51,4 
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Tabel bij Figuur 15: Aandeel herdrukken Italiaanse kinderboeken 1900-1999 
 
Periode Totaal Nieuw Herdruk 

 n n % n % 

1900-1904 5 4 80,0 1 20,0 

1905-1909 1 1 100,0 0 0,0 

1910-1914 1 0 0,0 1 100,0 

1915-1919 3 2 66,7 1 33,3 

1920-1924 2 1 50,0 1 50,0 

1925-1929 8 5 62,5 3 37,5 

1930-1934 6 3 50,0 3 50,0 

1935-1939 4 1 25,0 3 75,0 

1940-1944 3 2 66,7 1 33,3 

1945-1949 10 3 30,0 7 70,0 

1950-1954 8 3 37,5 5 62,5 

1955-1959 4 2 50,0 2 50,0 

1960-1964 14 10 71,4 4 28,6 

1965-1969 83 77 92,8 6 7,2 

1970-1974 59 54 91,5 5 8,5 

1975-1979 177 167 94,4 10 5,6 

1980-1984 126 121 96,0 5 4,0 

1985-1989 67 66 98,5 1 1,5 

1990-1994 61 58 95,1 3 4,9 

1995-1999 35 33 94,3 2 5,7 

 
 
Tabel bij Figuur 16: Verhouding oude en contemporaine fictieboeken 1900-1999 
 

Periode 
Totaal 

fictie* 
Oud 

(meer dan 10 jaar) 
Contemporain 

(minder dan 10 jaar) 

 n n % n % 

1900-1904 5 3 60,0 2 40,0 

1905-1909 1 1 100,0 0 0,0 

1910-1914 1 1 100,0 0 0,0 

1915-1919 3 2 66,7 1 33,3 

1920-1924 2 2 100,0 0 0,0 

1925-1929 8 7 87,5 1 12,5 

1930-1934 6 5 83,3 1 16,7 

1935-1939 4 3 75,0 1 25,0 

1940-1944 3 3 100,0 0 0,0 

1945-1949 10 9 90,0 1 10,0 

1950-1954 8 8 100,0 0 0,0 

1955-1959 4 4 100,0 0 0,0 

1960-1964 13 12 92,3 1 7,7 

1965-1969 34 9 26,5 25 73,5 

1970-1974 12 7 58,3 5 41,7 

1975-1979 54 27 50,0 27 50,0 

1980-1984 56 13 23,2 43 76,8 

1985-1989 29 6 20,7 23 79,3 

1990-1994 27 10 37,0 17 63,0 

1995-1999 17 10 58,8 7 41,2 

                                                      

 
* In deze tabel zijn uitsluitend titels opgenomen waarvan het jaartal van de oorspr. Italiaanse uitgave bekend is.  
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Tabel bij Figuur 17: Aandeel Pinokkio binnen fictie-aanbod Italiaanse kinderboeken 1900-1999 
 
Periode Totaal Pinokkio Overig 

 n n % n % 

1900-1904 5 2 40,0 3 60,0 

1905-1909 1 0 0,0 1 100,0 

1910-1914 1 0 0,0 1 100,0 

1915-1919 3 0 0,0 3 100,0 

1920-1924 2 2 100,0 0 0,0 

1925-1929 8 4 50,0 4 50,0 

1930-1934 6 5 83,3 1 16,7 

1935-1939 4 3 75,0 1 25,0 

1940-1944 3 2 66,7 1 33,3 

1945-1949 10 5 50,0 5 50,0 

1950-1954 8 3 37,5 5 62,5 

1955-1959 4 1 25,0 3 75,0 

1960-1964 14 6 42,9 8 57,1 

1965-1969 83 6 7,2 77 92,8 

1970-1974 59 5 8,5 54 91,5 

1975-1979 177 12 6,8 165 93,2 

1980-1984 126 5 4,0 121 96,0 

1985-1989 67 3 4,5 64 95,5 

1990-1994 61 1 1,6 60 98,4 

1995-1999 35 3 8,6 32 91,4 

 
 
Tabel bij Figuur 18: Aandeel series binnen de Italiaanse kinderliteratuur 1900-1999 
 

Serie 
Periode Totaal 

Fictie Non-fictie 

 n n % n % 

1900-1904 5 0 0,0 0 0,0 

1905-1909 1 0 0,0 0 0,0 

1910-1914 1 0 0,0 0 0,0 

1915-1919 3 1 33,3 0 0,0 

1920-1924 2 0 0,0 0 0,0 

1925-1929 8 2 25,0 0 0,0 

1930-1934 6 1 16,7 0 0,0 

1935-1939 4 0 0,0 0 0,0 

1940-1944 3 3 100,0 0 0,0 

1945-1949 10 6 60,0 0 0,0 

1950-1954 8 5 62,5 0 0,0 

1955-1959 4 2 50,0 0 0,0 

1960-1964 14 5 35,7 0 0,0 

1965-1969 83 34 41,0 37 44,6 

1970-1974 59 8 13,6 38 64,4 

1975-1979 177 45 25,4 96 54,2 

1980-1984 126 73 57,9 12 9,5 

1985-1989 67 26 38,8 20 29,9 

1990-1994 61 9 14,8 17 27,9 

1995-1999 35 6 17,1 14 40,0 
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Tabel bij Figuur 19: Uitgeverijen met tien of meer uitgaven 1900-1999 
 
Uitgeverij Periode 

actief 
Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Van Goor 1929-1981 78 48 61,5 30 38,5 45 57,7 33 42,3 

Het Volk 1976-1981 63 1 1,6 62 98,4 63 100,0 0 0,0 

Lekturama 1975-1992 48 3 6,3 45 93,8 48 100,0 0 0,0 

Casterman 1954-1996 28 28 100,0 0 0,0 26 92,9 2 7,1 

Zuidnederlandse Uitg. 1967-1980 26 11 42,3 15 57,7 22 84,6 4 15,4 

Centrale Uitgeverij 1967-1980 25 10 40,0 15 60,0 21 84,0 4 16,0 

De Vries-Brouwers 1974-1989 25 13 52,0 12 48,0 25 100,0 0 0,0 

Mulder 1988-1997 25 6 24,0 19 76,0 25 100,0 0 0,0 

De Goudvink 1963-1972 21 13 61,9 8 38,1 20 95,2 1 4,8 

Helmond 1972-1980 20 8 40,0 12 60,0 20 100,0 0 0,0 

Standaard 1970-1982 19 7 36,8 12 63,2 18 94,7 1 5,3 

Dupuis 1978-1984 14 12 85,7 2 14,3 14 100,0 0 0,0 

De Haan 1927-1975 13 2 15,4 11 84,6 13 100,0 0 0,0 

ICOB 1989-1993 13 2 15,4 11 84,6 13 100,0 0 0,0 

Kluitman 1987-1993 12 12 100,0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 

Feministische Uitg. Sara 1978-1981 12 12 100,0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 

Thieme 1926-1984 12 10 83,3 2 16,7 12 100,0 0 0,0 

Meulenhoff 1961-1969 12 8 66,7 4 33,3 10 83,3 2 16,7 

Van Reemst 1979-1983 12 6 50,0 6 50,0 10 83,3 2 16,7 

Ars Scribendi 1996-1999 11 0 0,0 11 100,0 10 90,9 1 9,1 

Centripress 1975-1982 10 10 100,0 0 0,0 9 90,0 1 10,0 

 
 
Tabel bij Figuur 20: Auteurs met tien of meer uitgaven 1900-1999 
 
Auteur Periode 

actief 
Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

Carlo Collodi 1900-1998 67 67 100,0 0 0,0 32 47,8 35 52,2 

Hugo Pratt 1977-1996 25 25 100,0 0 0,0 23 92,0 2 8,0 

Gianni Ciceri 1978-1980 23 0 0,0 23 100,0 23 100,0 0 0,0 

Rinaldo D. D'Ami 1967-1976 15 0 0,0 15 100,0 11 73,3 4 26,7 

Domenico Volpi 1965-1974 14 0 0,0 14 100,0 14 100,0 0 0,0 

Tony Wolf 1975-1998 14 10 71,4 4 28,6 14 100,0 0 0,0 

Taro Oda 1981-1984 13 12 92,3 1 7,7 13 100,0 0 0,0 

Adela Turin 1978-1981 12 12 100,0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 

Gian Paolo Ceserani 1977-1986 10 0 0,0 10 100,0 10 100,0 0 0,0 

Gi en Marco Pagot 1979 10 0 0,0 10 100,0 10 100,0 0 0,0 
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Tabel bij Figuur 21: Vertalers met tien of meer uitgaven 1900-1999 
 
Vertaler Periode 

actief 
Totaal Fictie Non-Fictie Nieuw Herdruk 

  n n % n % n % n % 

J. C. van der Steen 1969-1970 22 0 0,0 22 100,0 22 100,0 0 0,0 

P. de Zeeuw 1941-1981 21 21 100,0 0 0,0 2 9,5 19 90,5 

Louise van Everdingen 1917-1978 16 16 100,0 0 0,0 6 37,5 10 62,5 

Wim Goderis 1967-1976 14 0 0,0 14 100,0 10 71,4 4 28,6 

Reina Ascherman 1981-1984 13 12 92,3 1 7,7 13 100,0 0 0,0 

Gerda van Cleemput 1969-1979 11 8 72,7 3 27,3 11 100,0 0 0,0 

Annemarie Kutsch 
Lojenga-Rietberg 

1967-1971 10 10 100,0 0 0,0 10 100,0 0 0,0 
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