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SGKJ-Nieuwsbrief 21
6 november 2018

De SGKJ-Vrienden ontvingen de vorige digitale Nieuwsbrief op 29 september. Nu alweer een 
nieuw nummer? Ja! Want u kunt over enkele dagen een interessante lezing bijwonen, er zijn 
een aantal tentoonstellingen die in november aflopen en we hebben ook enkele andere 
nieuwtjes voor u. Lees dus snel verder.

Lezing: De wereld van het ganzenbord  
Tijdens de Summerschool bij UvA Amsterdam gaf 
SGKJ-er Christine Sinninghe Damsté een zeer 
interessante lezing over de geschiedenis van het 
ganzenbord. De mensen van Bijzondere Collecties 
waren daar zo enthousiast over, dat ze Christine 
gevraagd hebben nogmaals een lezing over dit 
onderwerp te verzorgen. Een nieuwe kans om er 
bij te zijn!
Op 11 november kunt u een historisch potje 
ganzenbord spelen. Voordat het spel begint, 
belicht historica Christine Sinninghe Damsté een aantal bordspellen en varianten uit de 
negentiende en twintigste eeuw uit de Bijzondere Collecties. Ze zal aantonen dat het 
ganzenbord veel dieper in onze cultuur geworteld is dan misschien gedacht: vroeger werden er 
namelijk spellen uitgebracht naar aanleiding van belangrijke of feestelijke gebeurtenissen. U 
bent welkom vanaf 13.30 uur in het Museumcafé, Oude Turfmarkt 129.  Kosten: € 2,50 per 
persoon, inclusief koffie of thee. Hier aanmelden aub. 

SGKJ-excursie 
U hebt onlangs de uitnodiging met het programma voor de 
najaarsexcursie ontvangen. Op vrijdagmiddag 23 november 
2018 zijn de SGKJ-vrienden welkom in Museum Meermanno in 
Den Haag om een bijzondere tentoonstelling te bekijken met 
werk van Quentin Blake. Karin Vingerhoets en Andrea 
Langendoen verzorgen een inleiding, daarna is er volop 
gelegenheid om zelf rond te dwalen in de kleurrijke wereld van 
deze beroemde illustrator. De excursie kost €5 naast eventuele 
museumentree, met Museumkaart is de museumtoegang gratis. 
U kunt zich aanmelden via stichtingGKJ@gmail.com.  

http://bijzonderecollecties.uva.nl/gedeelde-content/evenementen/lezingen/2018/11/de-wereld-van-het-ganzenbord.html
https://www.meermanno.nl/
mailto:stichtingGKJ@gmail.com
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StOK van start
Stichting het Oude Kinderboek (StOK) is op 22 september van 
start gegaan in Het Stadshuus in Lochem. Dertig vrijwilligers en 
zes bestuursleden gaan er de komende tijd voor zorgen dat StOK 
in Lochem een goede plek krijgt. Het StOK-bestuur heeft zich 
ook verder georiënteerd op de toekomst. Het Oude Kinderboek 
moet meer dan tot nu toe op de kaart gezet worden als cultureel 
erfgoed. Daartoe zijn ook andere zaken nodig dan alleen een 
collectie opbouwen en boeken uitlenen. StOK heeft zich daarom 
aangesloten bij Cultureel Erfgoed Gelderland, een organisatie 
waar veel musea in Gelderland bij zijn aangesloten en die kan 
ondersteunen bij het verder uitwerken van de ideeën van StOK.

Afb uit: Agt kunstplaaten, geteekend door A. Hulk Pietersz. en 
gegraveerd door A. Hulk Jacobsz. behorende tot de Proeve van 
kleine gedichten voor kinderen door Pieter ’t Hoen, 1782.  

Literatuur zonder Leeftijd op DBNL
De DBNL heeft de jaargangen 1986-2016 van Literatuur zonder leeftijd online gezet, 
waardoor het tijdschrift gemakkelijk doorzoekbaar is geworden en online gelezen kan 
worden. Dit zegt DBNL er over in hun nieuwsbrief: 
“Literatuur zonder leeftijd (1986-) is uitgegeven door verschillende instellingen, waaronder 
Biblion, maar verschijnt sinds 2011 onder auspiciën van IBBY-Nederland (International 
Board on Books for Young People). Het is geen tijdschrift meer, maar een unieke 
publicatiereeks over kinder- en jeugdliteratuur, waarvan jaarlijks drie afleveringen 
verschijnen. De reeks is grensverleggend en probeert in verschillende artikelen de traditionele 
grenzen van de kinder- en jeugdliteratuur te verkennen; denk hierbij aan de grenzen tussen 
literatuur voor kinderen en voor volwassenen, tussen literatuurwetenschap en pedagogiek, 
literatuur en andere kunstuitingen voor kinderen, informatieve en verhalende boeken, of die 
tussen literatuur en lectuur. Vaak zijn er ook themanummers, bijvoorbeeld ‘Lifewriting in de 
Nederlandstalige jeugdliteratuur’, ‘De jaren zeventig’, ‘Culturele diversiteit in jeugdliteratuur’ 
en ‘Pippi Langkous’. Het winternummer is sinds enkele jaren een auteursnummer, waarin 
onder anderen Paul Biegel, Imme Dros en Harrie Geelen, Jacques Vriens, Edward van de 
Vendel en Ted van Lieshout al centraal stonden.”

Sprekers gezocht voor congres ‘Antwerpen als Europese prentenfabriek’
In 2019 wordt een congres georganiseerd door het Forum BeeldDrukPapier (BildDruckPapier, 
resp. PicturePrintPaper), een internationaal platform voor onderzoekers, museum-
medewerkers, verzamelaars en andere belangstellenden die zich bezig houden met 
volkskundige onderwerpen, in het bijzonder met populaire grafiek. Het jaarlijkse congres 
wordt in 2019 van 2 tot 4 juni gehouden te Antwerpen, in samenwerking met het Rubenianum 
en het Ruusbroecgenootschap (Universiteit van Antwerpen). Het motto voor 2019 is: 
“Antwerpen als Europese prentenfabriek”. 
De organisatie is op zoek naar sprekers voor dit congres. Mogelijke bijdragen kunnen gericht 
zijn op thema’s als boekillustraties, centsprenten, devotionalia, speelkaarten, strips, etc. Ook 
historische bijdragen over bepaalde uitgevers, collecties, prentgebruik en prenthandel zijn 
welkom. De duur van een presentatie is 20 minuten. De voertaal van inleidingen is Engels of 
Duits. Heeft u belangstelling? Dan kunt u vóór 15 januari 2019 een abstract van maximaal één 
A4 (incl. kort CV) sturen aan: Bild-Druck-Papier@web.de

http://www.stichtingtoudekinderboek.nl/
https://www.collectiegelderland.nl/
https://www.dbnl.org/titels/tijdschriften/tijdschrift.php?id=_lit004lite01
http://www.ibby-nederland.nl/ibby/
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitskreis_Bild_Druck_Papier
mailto:Bild-Druck-Papier@web.de
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Tentoonstellingen
Tot en met 25 november is in het KinderBoekenHuis in Winsum een tentoonstelling te zien 
onder de titel: ‘Van Moeder, vertel eens wat van Adolf Hitler tot Reis door de Nacht. Het 
kinderboek uit en over de Tweede Wereldoorlog’.

Sinds 3 november kunt u in Harderwijk naar een pop-up sinterklaastentoonstelling gaan 
kijken. Het is op woensdagen en zaterdagen geopend. De komende jaren wordt het museum 
steeds verder uitgebouwd met als einddoel een volwaardig Sinterklaasmuseum in 2020. 

T/m 25 november: De tentoonstelling Stripstad Turnhout toont zijn unieke stripschatten met 
originele tekeningen van stripverhalen. Blikvanger is een reeks van 32 originele tekeningen 
voor centsprenten van Brepols die nooit werd uitgegeven. Ze vertellen het leven van de 
Engelse koningin Mary Stuart, en deze reeks zou de oudste strip van Vlaanderen zijn. De 
reeks maakt deel uit van een collectie met onder meer een 200 originele tekeningen van de 
lithografische reeks van Brepols. Hierbij zitten een 100-tal prenten die nooit in productie 
werden genomen. De tentoonstelling is uitsluitend in weekenden te bezoeken in Woning 
Schellekens in Turnhout. 

In het Speelgoedmuseum Deventer is t/m 6 
januari 2019 de expositie ‘Koken voor 
kinderen’ te zien met o.a. poppenserviesjes, 
kleine fornuisjes en natuurlijk 
kinderkookboeken. De expositie is 
kleinschalig maar aardig om te zien. 
Tip: bekijk als voorproefje online het 
kinderkookboek Grietje kan koken met 
gedichten van A. Holst en tekeningen van 
Else Wenz-Viëtor uit 1944.

Internet-tips
Treasury of Great Children's Books is een website die binnenkort oude kinderboeken digitaal 
toegankelijk zal gaan maken. Enkele boeken zijn gratis te bekijken, voor de rest moet je lid 
worden voor 10 dollar per maand of 100 dollar per jaar. We zijn benieuwd of er ook 
Nederlandse of Nederlandstalige boeken opgenomen worden en hoe het auteursrecht is 
geregeld, want er staan ook modernere kinderboeken op de lijst. 

http://kinderboekenhuis.eu/
https://www.nationaalsinterklaasmuseum.nl/
http://stripgids.org/2018/09/stripstad-turnhout-toont-zijn-unieke-stripschatten/
https://www.speelgoedmuseumdeventer.nl/
http://resolver.kb.nl/resolve?urn=urn:gvn:PRB01:864541546
https://www.treasuryofgreatchildrensbooks.com/
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De website vermeldt: “Treasury of Great Children’s Books is an online treasury for 
masterpieces of great children's literature. We provide the following unique features: A 
library of classic children's books, with detail information about authors, editions, and more. 
A vibrant community of like-minded enthusiasts who share a passion for great children's 
books. And tools that help you find and 
learn about great children's literature. We 
will soon begin making our own high-
resolution scans of great children's books. 
They will be original paper editions from 
private collections. They will be the best 
available, scanned at the best quality, using 
a state-of-the-art scanning machine.” 

Pietje Bell 
In november  2017 verscheen de biografie Dát is Pietje Bell- Het geheime leven van Chris 
van Abkoude van Jan Maliepaard en Jan Oudenaarden. De biografie bevat een uniek 
audiodocument met kinderliedjes, die na ruim 100 jaar(!) voor het eerst tot leven zijn gebracht 
door een aantal Rotterdamse artiesten. Door het ondeugende karakter van deze liedjes waren 
deze in 1913, een jaar voordat Pietje Bell verscheen, aanleiding tot zeer veel ophef. Op 
YouTube vindt u een voorproefje.  Vanaf januari 2019 geeft Jan Maliepaard lezingen over 
Pietje Bell.

Vakliteratuur 
Bent u liefhebber van Dik Trom of beheert u een 
kinderboekencollectie? Dan is de catalogus van de 
collectie van het Schooltje van Dik Trom in 
Etersheim een mooie aanwinst. De rijkelijk van 
afbeeldingen voorziene catalogus is te bestellen voor 
€7.50 via 
collectiebeheer@hetschooltjevandiktrom.nl. 

SGKJ op Facebook
Gebruikt u Facebook? Dan kunnen we u aanraden 
om 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. Als u 
de SGKJ ‘volgt’ dan mist u niets!

Deze onregelmatig verschijnende SGKJ-Nieuwsbrief is een tussentijdse aanvulling op de SGKJ-
Berichten. De Nieuwsbrief wordt verzorgd door Jeannette Kok en Karin Vingerhoets. 
Opmerkingen over dit nummer en suggesties voor het komende nummer kunt u sturen naar 
jeannettekok@upcmail.nl

https://www.youtube.com/watch?v=0AfKjOjD-Gc
http://hetschooltjevandiktrom.nl/
http://hetschooltjevandiktrom.nl/
mailto:collectiebeheer@hetschooltjevandiktrom.nl
https://www.facebook.com/stichtingGKJ/
mailto:jeannettekok@upcmail.com

