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Nieuw SGKJ-bestuurslid!
Het bestuur meldde u in het voorwoord van de 
pas verzonden Berichten dat bestuurslid Joke 
van der Meer heeft besloten haar functie neer 
te leggen, en dat het bestuur op zoek ging naar 
een nieuw bestuurslid. 
Het verheugt ons dat SGKJ-Vriend Mark 
Dupree bereid is gevonden om bestuurslid te 
worden. Mocht u zich afvragen welk gezicht er 
bij die naam hoort: u ziet Mark op de foto 
rechts naast Aernout Borms en Jeannette Kok, 
(stiekem gefotografeerd bij de najaarsexcursie). Mark Dupree zal zich in de volgende 
Berichten  aan u voorstellen. 

Symposium over Indische jeugdliteratuur
Op zondag 6 november 2016 organiseert de Werkgroep 
Indisch-Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-
symposium in Arnhem. Ditmaal is het thema: Indische 
jeugdliteratuur. Eregaste is Wieteke van Dort. 
De lezingen op deze dag gaan onder meer over de zeereis 
tussen Nederland en Indië in jeugdboeken (1835-1945), een 
bestseller van Melati van Java, Indië in de jeugdboeken van 
J.B. Schuil, de rol van de baboe in Indische meisjesboeken, 
Sinterklaas en Zwarte Piet in Indische jeugdliteratuur, Wim is 
weg: Rogier Boon en het eerste oorspronkelijk Nederlandse 
Gouden Boekje, en Wieteke van Dort met proza, poëzie en 
liedjes. Zie hier het programma.

SGKJ op Facebook
We kunnen u aanraden geregeld de Facebookpagina van de SGKJ te bekijken, want er staan 
bijna dagelijks mooie afbeeldingen uit oude kinderboeken en centsprenten op! Vaak zijn 
actuele onderwerpen, een nieuwe publicatie of een viering van het zoveel-jarig bestaan 
aanleiding voor een keuze uit dit rijke erfgoed. Zie https://www.facebook.com/stichtingGKJ/ 

http://geert180.wixsite.com/indische-letteren/single-post/2016/09/04/Inschrijving-symposium-6-november-2016
https://www.facebook.com/stichtingGKJ/


Presentatie van ‘De nieuwe rijschool’ 
Op 21 september werd de facsimile-uitgave van het 
eerste Nederlandse beweegbare kinderboek, De 
nieuwe rijschool, gepresenteerd. De facsimile-uitgave 
is opgedragen aan Theo Gielen. Karin Vingerhoets 
kreeg tot haar stomme verbazing het eerste exemplaar 
aangeboden door initiatiefnemers van het project 
Aernout Borms en Kees Moerbeek. Meer over dit 
project en bestelinformatie vindt u hier. Een digitale 
versie van De nieuwe rijschool staat hier.
Een uitgebreid verslag met foto’s volgt later op de 
SGKJ-website en in de volgende Berichten.

CBK-uitbreiding
Het Centraal Bestand Kinderboeken www.kb.nl/cbk is uitgebreid! Met meer dan 300.000 
beschrijvingen was het al de grootste database van Nederland met kinderboeken en 
vakliteratuur uit heden en verleden. Sinds kort zijn ook 50.000 titels vindbaar uit de 
kinderboekencollecties van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en Iedereen Leest in 
Vlaanderen. 
Het CBK bevat meer dan 250.000 beschrijvingen van Nederlandse kinderboeken en 65.000 
titels óver kinderboeken. Bij vele beschrijvingen staat een link naar een digitale versie, zodat 
u het boek direct online kunt bekijken en lezen. Het CBK wordt beheerd door de KB. De 
toevoeging van de Vlaamse titels is mogelijk gemaakt door de Nederlandse 
Taalunie. 

Lewis Carroll Genootschap 
Het Lewis Carroll Genootschap, opgericht in 1976, leidde ruim 30 jaar een 
slapend bestaan. Dat is nu afgelopen, want Bas Savenije & Casper Schuckink 
Kool gaan het genootschap nieuw leven inblazen. De eerste bijeenkomst zal 
vermoedelijk in de tweede helft van januari plaatsvinden, in het midden van 
Nederland. Heeft u interesse? Meld u aan bij het Genootschap om op de hoogte 
gehouden te worden. Er hebben zich al 28 geïnteresseerden gemeld, maar meer 
mensen zijn natuurlijk altijd welkom.

Diverse internet-tips
- Jeannette Kok schreef voor de SGKJ-website een blog over een 
prentenboek van Dolf Verroen en verkeerde-wereld prenten. Dolf 
schreef het prentenboek De vis en de jongen, of De vis die uit vissen 
ging en dat deed Jeannette denken aan verkeerde-wereld prenten 
waarin een vis een visser vangt (zie afbeelding).
- Altijd interessant: de verzameling met 100 artikelen over 
jeugdliteratuur in DBNL: van P.A. de Genestet, Over kinderpoëzy uit 
1858 tot Peter van den Hoven, Inleiding bij Het goede en het mooie’ 
uit  2004. 
- Bekijk eens de website van de Gustine Courson Weaver Collectie bij 
the Universiteit van North Texas Libraries met informatie en 
bewegende plaatjes van vroege beweegbare boeken.
- Een blog over een handgemaakt metamorfozeboek uit 1799. 

http://www.hetoudekinderboek.nl/DNR/de_nieuwe_rijschool.html
http://www.kb.nl/denieuwerijschool
http://www.kb.nl/cbk
http://www.consciencebibliotheek.be/mbn.net?id=3100347
http://www.iedereenleest.be/
http://lewiscarrollgenootschap.nl/
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogoudekinderboek/
http://www.dbnl.org/onzekinderboeken/artikelen/chronologisch.php
http://www.dbnl.org/onzekinderboeken/artikelen/chronologisch.php
http://www.library.unt.edu/rarebooks/exhibits/popup2/introduction.htm
https://blogs.library.duke.edu/rubenstein/2016/05/02/adding-collection-movable-books/


- Op YouTube staat een prachtig filmpje van een 
tentoonstelling van het werk van de Tsjechische paper-
engineer Kubasta: The Amazing Vojtěch Kubašta in het 
Bienes Museum of the Modern Book in Fort Lauderdale 
in Florida in 2014. 

Oude Taptoes gezocht
Nieuw op de KB-website: een pagina over 
kindertijdschrift Taptoe. De KB mist nog enkele 
nummers uit de eerste twintig jaargangen (1953-1973). Heeft u ontbrekende nummers die u 
wilt schenken of verkopen? Graag een berichtje naar karin.vingerhoets@kb.nl 

Peepshows
Nog meer beweegbare kinderboeken in dit nieuwsbericht uit het 
Museumtijdschrift:
Het Victoria & Albert Museum in Londen heeft een bijzondere 
schenking ontvangen. Het gaat om de grootste en meest 
uitgebreide collectie papieren ‘peepshows’ van de wereld. De 
particuliere schenking bestaat uit meer dan 360 werken afkomstig 
uit twaalf verschillende landen.

Vakliteratuur als ebook
Met een pas van de Koninklijke Bibliotheek kunt u E-Books 
bekijken en downloaden uit Ebook Central. Nieuwe uitgaven 
verschijnen meestal eerst in druk en na 12 of 18 maanden pas als E-book op de site. De 
allernieuwste boeken staan er dus meestal nog niet in. In Ebook Central worden vaak oudere 
vakboeken, die niet meer in druk verkrijgbaar zijn, digitaal aangeboden. Handig om thuis te 
bekijken.

SGKJ-Najaarsexcursie NMI 
Op vrijdag 30 september bezochten ruim 25 
SGKJ-ers het Nederlands Muziek Instituut voor 
presentaties en rondleiding in twee groepen door 
de depots. Het was een gezellige en interessante 
middag! Een verslag volgt op de SGKJ-website 
en in de Berichten.

SGKJ-Najaarsstudiedag Tresoar
De najaarsstudiedag vindt plaats op vrijdag 11 
november 2016 in Tresoar, Leeuwarden. Het thema is ‘historische kinderboeken’ en het 
programma is gevarieerd: ’s morgens gaat het om onderzoek naar historische kinderboeken en 
’s middags vertelt de directeur van Tresoar over de geschiedenis van het Friese kinderboek en 
komt een schrijver van historische kinderboeken aan het woord. Bij de Berichten heeft u de 
uitnodiging ontvangen, het staat ook op de SGKJ-website. Heeft u zich al aangemeld?

Dit onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbericht is een tussentijdse aanvulling op de 
Berichten uit de wereld van het oude kinderboek. Het Nieuwsbericht wordt verzorgd door 
Jeannette Kok en Karin Vingerhoets. Opmerkingen over dit nummer en suggesties voor het 
komende nummer kunt u sturen naar jeannettekok@upcmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=Bid3rOJY-QU
https://www.kb.nl/themas/boekgeschiedenis/tijdschriften/taptoe
mailto:karin.vingerhoets@kb.nl
http://museumtijdschrift.nl/nieuws/bijzondere-collectie-papieren-peepshows-naar-va/
https://www.kb.nl/bronnen-zoekwijzers/bronnenwijzer/ebook-central
mailto:jeannettekok@upcmail.com

