Uitnodiging najaarsstudiedag
17 november 2017
Museum Catharijneconvent
Utrecht

Beste Vrienden,
Het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder-en Jeugdliteratuur nodigt u graag uit voor
de najaarsstudiedag op vrijdag 17 november 2017 in de aula van Museum Catharijneconvent
in Utrecht.
Het thema van de SGKJ-voorjaarsstudiedag is ‘Winterse boeken’ en de studiedag zal
plaatsvinden op een toepasselijke locatie: Utrecht is de stad van Sint Maarten en het
Catharijneconvent doet vanaf 18 november dienst als het Huis van Sinterklaas. Dit mooie
rijksmuseum voor religieuze kunst is gevestigd in een voormalig klooster.
Programma
10.30 -11.00 uur Ontvangst met koffie en thee in het museumrestaurant
11.00 -12.30 uur
- Welkom en korte inleiding op het thema aan de hand van enkele Winterboeken door Jant
van der Weg en Margreet van Wijk
- “Het mysterie Hans Brinker” door Hedman Bijlsma. In 1866 verscheen in New York het
boek Hans Brinker, or The Silver Skates geschreven door M.E. Dodge. Al een jaar later kwam
in ons land een bewerking uit van de hand van P.J. Andriessen: De Zilveren Schaatsen. Van
dat boek verschenen tot en met 1923 tien drukken. Hedman Bijlsma verzamelde bijna 900
verschillende edities in 33 talen.
- “Presentatie van kerstpop-ups” door Aernout Borms
12.30-13.45 Lunchpauze (lunch op eigen kosten en eigen gelegenheid).
13.45-16.00 uur
- “Sint Maarten, geschiedenis van een levende legende in
stripverhalen en liedjes” door Katrijn Kuypers en Rien
Sprenger, lid van het Sint Maartensberaad Utrecht.
- “Sinterklaasinpakpapier in relatie met Jan Schenkmans
Sint Nikolaas en zijn knecht” door Frits Gerssen. Hij
belicht een beetje historie en een beetje actualiteit. Frits
heeft zijn grote verzameling Sinterklaasinpakpapier
onlangs geschonken aan de KB.
- “Sinterklaasboeken in de negentiende eeuw” door Frits
Booy. Negentiende-eeuwse sinterklaasboeken blijken
belangrijke informatiebronnen voor de viering van en de
meningen over het ludieke en sociale sinterklaasfeest
We sluiten de dag af met een drankje in het
museumrestaurant (op eigen gelegenheid).

Aanmelden
Iedereen die aan de studiedag wil deelnemen, wordt verzocht uiterlijk 14 november een
aanmeldingsmailtje te sturen naar StichtingGKJ@gmail.com of een briefje naar Margreet van
Wijk, Klaarwaterboslaan 1, 3881 LR Putten.
Als u een introducé mee wilt nemen, is dat natuurlijk mogelijk, graag even aangeven in de
mail. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail.
Kosten
Deelname aan deze studiedag kost € 15. Niet-SGKJ-ers betalen € 17,50. We verzoeken u de
deelnemerskosten van tevoren over te maken op rekeningnummer NL88 INGB 0002 3485 52
t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.
Het belooft een boeiende dag te worden in de stad van Sint Maarten en het Huis van
Sinterklaas!
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Margreet van Wijk-Sluyterman

Bereikbaarheid
Adres: Museum Catharijneconvent in Utrecht,
Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht
Vanaf het Centraal Station Utrecht is het ca 15
minuten lopen of 7 min met een OV-fiets.
Met het openbaar vervoer vanaf Centraal Station:
Neem de uitgang Jaarbeurszijde op Centraal Station en neem buslijn 2 (Ringlijn
Museumkwartier). U kunt uitstappen bij halte Catharijneconvent in de Lange Nieuwstraat.
Met de auto
Ga naar parkeergarage Springweg in de Strosteeg. Vanaf daar is het nog een kleine 10
minuten lopen naar het museum. U kunt ook tegen betaling op de Lange Nieuwstraat of de
Nieuwegracht parkeren. Of maak gebruik van P+R: voor € 5,00 kunt u op een P+R-locatie
parkeren en met OV heen en weer naar het centrum reizen.

