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LAST MINUTE TIP: Expositie “Een Feest van Herkenning”
Ter gelegenheid van de
kinderboekenweek, met het
thema ‘Feest’, is tot eind
oktober de expositie Een feest
van herkenning te zien. De
expositie wordt gehouden in de
Synagoge van Enschede.
In veertien vitrines worden
favoriete kinderboeken
getoond uit de collectie van
Frits Booy. De expositie
beslaat met uitgaven van 1700
tot 1960 meer dan 2,5 eeuw.
Frits Booy verzorgt rondleidingen op 29 oktober om 12.00, 13.00 en
14.00 uur. Op de website vindt u meer informatie over de tentoonstelling
en het aanvullende programma.
BOEKAANKONDIGING: “Boeken en Bern”, Jant van der Weg
Op 31 oktober verschijnt het boek Boeken en
bern, een gebundelde verzameling van
artikelen van Jant van der Weg over kinderen jongerenliteratuur. De artikelen zijn
opgenomen in de verschijningstaal: o.a.
Nederlands, Fries en Engels. Het boek telt
300 pagina’s en kost € 25,00. U kunt via de
boekwinkel of hier een exemplaar bestellen.
Op 31 oktober wordt er in Tresoar
(Leeuwarden) een minisymposium gehouden
met de titel Toekomst voor de Friese kinderen jeugdliteratuur? Het symposium wordt
georganiseerd ter ere van de 75e verjaardag
van onze voorzitter. Van harte gefeliciteerd
Jant, en een hele mooie dag gewenst!
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TV-TIP: Zwarte mensen in kinderboeken in “Andere tijden”
Het NTR-geschiedenisprogramma Andere tijden gaat
donderdagavond 13 november over zwarte mensen in
oude kinderboeken. Er zijn o.a. opnames gemaakt in
de Koninklijke Bibliotheek, waar Roline Redmond
vertelt over haar in 1980 verschenen onderzoek
Zwarte mensen in kinderboeken.
Meer over dit onderwerp? Het boek Zwart van Jeroen
Kapelle en Dirk Tang gaat over het beeld van de
zwarte mens in de Nederlandse illustratiekunst 18801980. Het is nu bij bol.com te koop voor € 6,90.
BOEKAANKONDIGING: “Daar staat het…”, Joke Linders
Begin december 2014 verschijnt Daar staat het…beeld
voor beeld door Nederland. Joke Linders voert de lezer
langs 52 bekende personages uit volksvertellingen,
verhalen en versjes overal in Nederland. Het boek
bevat naast paginagrote foto’s van de beelden en
nostalgische teksten ook een plattegrond.
Het boek telt 184 pagina’s en kost € 14,95 (excl.
verzendkosten). U kunt intekenen via een mail aan de
uitgever (debbie@saul.nl), vermeld hierbij uw naam,
adres en het gewenste aantal exemplaren.
HERINNERING: Symposium Centsprenten 15 november 2014
Op zaterdag 15 november
organiseren de SGKJ en UvA afd.
Bijzondere Collecties een
symposium over centsprenten. U
heeft de uitnodiging ontvangen
bij de laatste Berichten. We
hebben veel zin in deze mooie
studiedag, U ook? Als u zich nog
niet heeft aangemeld, dan kan
dat nog!
BLOGTIP: NPO Geschiedenis over oude Sinterklaasliederen
Jurryt van de Vooren vertelt op de
website van NPO Geschiedenis over oude
Sinterklaasliederen in een blog met de
titel Makkers staakt uw wild geraas.
Jurryt vond de liedjes in de Collectie
Nederlandsch Schoolmuseum en de
Nederlandse Liederenbank die bijna 300
Sinterklaasliedjes vanaf de zeventiende
eeuw bevat.
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TIP: Het verhaal van Zwarte Piet
Zwarte Piet staat ook dit jaar weer volop
in de belangstelling in diverse media en
discussies. Frits Booy heeft een boekje
geschreven waarin hij ingaat op de
geschiedenis van Sints trouwe helper:
Het Verhaal van Zwarte Piet. Het boekje
verscheen als bijlage bij het tijdschrift
Immaterieel Erfgoed en is gratis te
bestellen via immaterieelerfgoed@live.nl.
Zolang de voorraad strekt! U kunt ook de
pdf-versie downloaden via hun website.
BOEKTIP: De verbeelders, Saskia de Bodt
Het is een primeur: voor het eerst in de
geschiedenis wordt in één standaardwerk een
overzicht gegeven van meer dan een eeuw
boekillustratie in Nederland. Op 16 oktober werd
in Amsterdam De verbeelders gepresenteerd. De
eerste exemplaren werden in ontvangst
genomen door Thé Tjong-Khing en Eppo van
Nispen tot Sevenaer. Het kloeke boek over de
Nederlandse boekillustratie in de ruime
twintigste eeuw werd geschreven door Saskia de
Bodt met medewerking van o.a. Jeroen Kapelle
en Theo Gielen. De verbeelders telt 352 pagina’s
en ruim 500 kleurenafbeeldingen. De
introductieprijs is € 35.
BLOGTIP: Lees de nieuwste SGKJ-blogs
- Zomertijd (lees hier)
- Duizend jaar vogels in honderden boeken
(lees hier)
- Vlas (lees hier)
- Jan Sluijters als illustrator (lees hier)

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