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Beste SGKJ-vrienden en belangstellenden, 

 

Op 11 november 2022 is weer onze najaarsstudiedag                 
met als thema: 

                   historische jeugdboeken 

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 
10.30 - 11.00 uur      Ontvangst met koffie/thee 
11.00 - 11.15 uur      Opening  
11.15 - 12.00 uur      Bea Ros: Van nationale trots tot  
                                     demasqué. De ontwikkeling van het  
                                     historische jeugdboek in Nederland   

  12.00 - 12.30 uur      Johan Oosterman: Oude kinderboeken 
zichtbaar. Radboud Erfgoed en de 
Bijzondere Collecties 

12.30 - 13.30 uur      Lunchpauze  
13.30 - 14.00 uur      Nicoline van der Sijs: Spiegels der   
                                     Jeugd: de oudste  

           geschiedenisleerboekjes  
   14.00 - 14.30 uur      Aernout Borms: Het verleden op 

centsprenten in beeld: geschiedenis of 
propaganda? 

14.30 - 15.00 uur      Pauze 
15.00 - 15.30 uur      Dirk Tang: Slavernij in jeugdboeken  
15.30 - 15.45 uur      Afscheid Margreet van Wijk als 

           secretaris van de SGKJ 
15.45 - 16.00 uur      Afsluiting  
16.00 - 16.45 uur      Drankje 
 

 
We zien u graag in Nijmegen. 
 
Met vriendelijke groeten,                                                                    
Namens het bestuur van de SGKJ 
 
Lineke de Vries 



 
 
 
 
 

 

 
 

“Lezen van jeugdboeken heeft een positief effect op de persoonlijke en maatschappelijk 
culturele vorming. Het historische jeugdboek is een bondgenoot van het 
geschiedenisonderwijs. Het verleden kan er voor de jeugd intens inleefbaar worden. 
Nederland heeft bovendien een sterke en nog steeds levende traditie aan hoogwaardige 
historische jeugdboeken, die loopt van Paddeltje van Joh. H. Been en Fabricius’ 
Scheepsjongens van Bontekoe tot aan Zeekoorts van Rebecca Noldus” (Canonrapport A, 
2006). 
 

 
 

Kosten 
Deelname aan de studiedag kost € 15,- per persoon voor donateurs en € 20,- voor niet-
donateurs. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te maken op NL88 INGB 
0002 348552 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.  
 
Aanmelding 
Iedereen die aan de studiedag wil deelnemen, wordt verzocht zich voor 1 november aan te 
melden via een mailtje naar stichtingGKJ@gmail.com. Als u een introducé mee wilt nemen, 
is dat natuurlijk mogelijk (graag even aangeven in de aanmeldingsmail). Na aanmelding 
ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling. 
 
Adres en bereikbaarheid 
De studiedag is dit keer bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, Erasmuslaan 36. De 
bijeenkomst vindt plaats in Instructieruimte 1.05b. Deze ruimte bevindt zich op de eerste 
verdieping van de Universiteitsbibliotheek. Mensen, die slecht ter been zijn, kunnen met de 
lift naar boven.   

De dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is parkeerterrein P7. De Universiteitsbibliotheek is 
ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer (bus 14 en 15). Bushalte Erasmuslaan is pal 
voor de ingang van de Universiteitsbibliotheek. Op de laatste pagina van deze uitnodiging 
ziet u de plattegrond. 

 

Lunch 
Direct voor de Instructieruimte op de eerste verdieping is een Coffee Corner, waar een 
eenvoudige lunch en versnaperingen besteld kunnen worden. Naast de 
Universiteitsbibliotheek is restaurant De Refter. De lunch is voor eigen rekening.  
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