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Het laatste nummer van de Berichten uit de wereld
van het oude kinderboek, nummer 85, hebt u eind
december samen met het Nieuwjaarsgeschenk
ontvangen. Nummer 86 zal rond 24 mei in uw
brievenbus vallen. Tijd voor een digitale update!

Blogtips
Op de website van onze stichting een blog van Jeannette Kok over een fabrieksprentenboek in
zeven gedaanten: Ons Dieren ABC.
Op de KB-blog verscheen
onlangs een bijdrage van
Karin Vingerhoets over
Robinson Crusoë in
kinderboeken en op
centsprenten.
Ook op de KB-blog staat
het laatste deel van een
tweeluik over geboorte en
dood in kinderboeken,
geschreven door stagiaire
Jozefien de Leest.

Om te bekijken
Op de website van de KB vindt u een nieuwe digitale versie van De beweegbare boerderij
van Jan Schenkman. In de rondleiding door dit boek ziet u stukjes van de platen bewegen:
klik in het digitale topstuk op het wegwijzersymbooltje in de balk rechts.
De Moveable Books Society maakte een filmpje van 8 minuten - met muziek - over
internationale beweegbare boeken. De Franse versie van Jantje lacht Jantje huilt zit er in. De
beelden wisselen snel, maar het is leuk om de boeken zo bij elkaar te zien.
De Imaginative Book Illustration Society (IBIS) geeft twee tijdschriften uit die gewijd zijn
aan illustraties: Studies in Illustration en The IBIS journal. Beide zijn bij de KB ter inzage. De
website bevat allerlei informatie en veel beeldmateriaal van illustratoren.

Nu we toch nog een beetje winter hebben, is
www.krabbelbaan.nl/ wel toepasselijk: een
website over 100 jaar schaatsen in
jeugdliteratuur, gemaakt door Max Dohle. De site
bevat teksten over kinderboeken, illustratoren,
thema’s en veel afbeeldingen.
Een In Memoriam voor Theo Gielen op de
website van Pop-up Lady (Ellen G. Kreiger
Rubin) met een mooie foto van Theo. De website
is ook een bezoekje waard vanwege de
interessante informatie over pop-up boeken.

Korte nieuwtjes
Er wordt een ‘Museum voor het Beeldverhaal’ in Rotterdam aan
de Wijnhaven gerealiseerd. Eind 2016 wordt het museum
geopend. Het nieuwe museum zal aandacht besteden aan de
Nederlandse strip, aan de invloed uit het buitenland, aan de relatie
met animatiefilms, cartoons e.d.
Het boek Oorlogswinter van Jan Terlouw (1972) is vanaf 20
februari 2016 voor één euro te koop bij de boekhandel. De
boekhandels van Nederland willen met deze actie aandacht voor
het kinderboek. In de komende jaren volgen meer titels.
De Stichting Kinderboek Cultuurbezit in Winsum is bezig met
verhuizen. Het vernieuwde ‘KinderBoekenHuis’ zal naar
verwachting op 21 mei 2016 geopend worden.

Jubilea
Op 20 maart is de start van het
Tom Poes jaar, waarin herdacht
wordt dat 75 jaar geleden de
eerste strips verschenen met Tom
Poes en Heer Bommel.
Op 28 juli wordt 150 jaar Beatrix
Potter (1866-1943) gevierd met
o.a. een kinderboekenfestival en verschillende
tentoonstellingen
in Engeland.
Op 13 december
vieren we de 100e
verjaardag van
Roald Dahl (1916-1990). De kleurrijke website bevat
veel informatie over o.a. boekenfiguren, een tijdlijn en
een activiteitenoverzicht.

Tentoonstellingen
Nog tot 17 April 2016 in The British Library in London: de Alice in Wonderland Exhibition.
In 2016 wordt de 100e geboortedag
van Fiep Westendorp gevierd. Een
Engelse dubbeldekker, de Fiepbus,
gaat rijden en zal jong en oud de
gelegenheid bieden van Fiep
Westendorps illustraties te
genieten. Er worden
voorleesmiddagen, kleine
theatervoorstellingen en lezingen
georganiseerd en er zijn films en
series, gebaseerd op het werk van Fiep Westendorp te bekijken. Ook is men op zoek naar
herinneringen aan illustraties van Fiep Westendorp. Hebt u een persoonlijk verhaal? Neem
dan contact op met anneke@fiepwestendorp.nl.
Van 12 maart t/m 19 juni 2016 kunnen de liefhebbers van Snoopy en Charlie Brown de 65e
verjaardag van de Peanuts vieren in Museum Meermanno.
In januari werd het privé-archief van Annie M.G. Schmidt door
haar zoon geschonken aan het Letterkundig Museum. De
nalatenschap omvat onder meer honderden brieven die aan en
door de auteur geschreven werden. N.a.v. de schenking is een
kleine expositie in Letterkundig Museum ingericht. Volgend jaar
(2017) zal het Kinderboekenmuseum een interactieve
familietentoonstelling presenteren over de leukste en bekendste
kinderverhalen van Annie M.G. Schmidt.

Koffie tussen Kluitman en Isings
Geschiedenisleraar Jurgen Vos opende
vorig jaar in Middelburg Isings
Koffiehuis. Het interieur is aangekleed
met o.a. oude schoolplaten van Isings en
kasten met honderden oude Kluitman
kinderboeken. Leuk voor liefhebbers
van oude kinderboeken! U kunt bij
Isings terecht voor thee, koffie en taarten
maar ook voor lunchgerechten zoals
(vegetarische) quiche en soep. Ook zijn
er soms muziekoptredens. Isings is op
donderdag t/m zaterdag geopend.

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

