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Nieuwsbericht 12

30-11-2016

De SGKJ-Vrienden ontvingen het vorige digitale Nieuwsbericht op 11 oktober  2016. We 
hebben weer enkele nieuwtjes voor u, dus tijd voor nummer 12.

Nieuwe publicatie
Op 25 november 2016 vond de 
presentatie plaats van "ABC! Daar 
begint het mee; de jeugdliteratuur van 
Overijssel; schrijvers, illustratoren en 
uitgevers".  Dit boek is het resultaat van 
jarenlang zoeken en vastleggen van wat 
Gees Bartels-Martens tegenkwam over 
Overijsselse jeugdliteratuur. U kunt het 
bij haar bestellen. Gees heeft over dit 
project een lezing gegeven op onze 
studiedag in Deventer op 18 april 2015. 
(Zie Berichten no. 84, p. 5-6).

Mini Sinterklaas-expositie 
Tot 6 december is in de Koninklijke Bibliotheek een kleine 
tentoonstelling te zien van publicaties over de goedheiligman 
en zijn knecht met o.a. fabrieksprentenboeken, oude 
drukken, een centsprent, twintigste-eeuwse kinderboeken en 
naslagwerken die Sinterklaas als onderwerp hebben. Leuk 
om even een kijkje te nemen als u toevallig in Den Haag 
bent.

Ook in de vitrine: Bosch-viooltjes van Ant. L. de Rop uit 
1883 met een roetveegknecht!  Bosch-viooltjes kunt u in z’n 
geheel doorbladeren op Het Geheugen van Nederland. 

http://transisalania.blogspot.nl/2016/11/gees-bartels-schrijft-standaardwerk.html
http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?coll=ngvn&identifier=PRB01%253A097288357
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Schenkingen
De Koninklijke Bibliotheek is heel blij met twee nieuwe schenkingen van Aernout en Leny 
Borms-Koop. 
Ten eerste een omvangrijke collectie van 2360 centsprenten, een geweldige aanvulling op de 
schenking centsprenten aan de KB die het echtpaar in 2007 schonk, en die allemaal digitaal 
beschikbaar zijn via Het Geheugen van Nederland. De prenten in de nieuwe schenking zijn 
gemaakt in de industriële periode, tussen 1840 en 1940. De verzameling is op 28 november 
formeel overgedragen aan Lily Knibbeler, algemeen directeur van de KB, in aanwezigheid 
van Lucinda Jones (hoofd Collecties) en Karin Vingerhoets (collectiespecialist kinderboeken). 

  

Ten tweede werd de KB verblijd met ruim 1000 
fabrieksprentenboeken. Deze webpagina geeft een idee van dit type 
boeken. Met deze schenking kan de huidige KB-collectie van ruim 
500 exemplaren aanzienlijk worden uitgebreid. De schenking is 
bijzonder omdat dit kwetsbare materiaal slecht bewaard is gebleven 
in bibliotheekcollecties. De fabrieksprentenboeken die dubbel zijn, 
worden daarom via het landelijke netwerk aangeboden aan andere 
openbare kinderboekencollecties. 

Zie over beide schenkingen ook het nieuwsbericht op de KB-site.
 

Lewis Carroll Genootschap
Er hebben zich al meer dan 30 
mensen aangemeld als 
belangstellenden bij het Lewis Carroll 
Genootschap. De 
(her)oprichtingsbijeenkomst vindt 
plaats op vrijdagmiddag 20 januari 
2017. U bent welkom van 14.00 tot 
17.30 uur in het Literatuurhuis, 
Oudegracht 327 in Utrecht. Het 
programma wordt nog bekend 
gemaakt. U kunt zich aanmelden als 
belangstellende 
info@lewiscarrollgenootschap.nl 

http://www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/pages/collectie/Centsprenten+van+de+Koninklijke+Bibliotheek/Herkomst%2520van%2520de%2520collectie
https://www.kb.nl/themas/kinderboeken-en-strips/klassieke-kinderboeken/fabrieksprentenboeken-over-vakantie
https://www.kb.nl/nieuws/2016/prachtige-schenking-centsprenten-en-fabrieksprentenboeken-voor-de-kb
mailto:info@lewiscarrollgenootschap.nl
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Tentoonstellingen

Op 17 december is er weer heel wat te beleven rond de 
honderdste verjaardag van Fiep Westendorp, onder andere in 
Museum De Fundatie in Zwolle.  

In het komende nummer van de Berichten staat een bespreking 
over het nieuwe boek van Fiep: ‘Blikvangers’ met werk dat Fiep 
Westendorp maakte voor reclame, affiches en boekomslagen. 

De collectie reclame-uitgaven van 
Streekmuseum Jan Anderson in 
Vlaardingen is deze winter te zien in 
Museum de Schilpen in Maasland. 
De meestal vooroorlogse reclame-
personages zoals Flipje van Tiel, Arretje NOF, Piggelmee en 
tientallen anderen zijn nog steeds bekend. 
Museum De Schilpen, ’s-Herenstraat 24, 3155 SJ Maasland. 

Exposities online 

Een reeks fraaie illustraties van Edward Ardizzone  is te zien bij de Blaxland collection -the 
art of Edward Ardizzone. Klik aan de rechterkant op ‘Exhibition illustrations’

Nieuws van het William Heath Robinson Museum op hun website, over de permanente 
expositie en de tijdelijke tentoonstelling ‘Heath Robinson at war’. 

Bij de Chris Beetles Gallery is een tentoonstelling te zien, met een verkoopcatalogus van 
illustratiewerk uit de periode 1900-2016.  

http://us7.campaign-archive2.com/?u=5e47c645ccdb8dd1c6575cd85&id=1ed84d6fdc&e=565d2f56eb
http://www.fiepwestendorp.nl/fiepamsterdam/nieuw-boek-blikvangers/
http://www.schilpen.nl/
http://www.illustrationcupboard.com/exhibition_details.aspx?eId=275&ePage=0
https://www.heathrobinsonmuseum.org/exhibition/590
http://www.chrisbeetles.com/exhibitions/illustrators-2016.html?page=1
http://www.illustrationcupboard.com/uploads/illustrations/88ba8227-70d6-4911-8442-be372b8c6b11.jpg
http://www.chrisbeetles.com/sites/default/files/stock-images/FROM-BETWEEN-THE-ROOTS-OF-A-HUGE-TREE-APPEARED-A-LITTLE-MAN-1-C32701.jpg
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Facebook
Vergeet niet om af en toe op Facebook te kijken: Karin 
Vingerhoets zet er bijna dagelijks nieuwe afbeeldingen en 
berichten op, meestal naar aanleiding van een actuele 
gebeurtenis, een nieuwe uitgave of  een tentoonstelling, gekozen 
uit kinderboeken en centsprenten over bijvoorbeeld sport, 
Sinterklaas, Sint Maarten, Van Speijk en meer. Als u de pagina 
‘leuk vindt’ dan krijgt u vanzelf alle nieuwe berichten te zien. 

Blog
Van Hans Brinker hebben kinderboekenliefhebbers wel eens gehoord. Maar hoe zat het 
eigenlijk met de Held van Haarlem? Zie de blog op de SGKJ-website. 

Carl Haarnack schreef een interessant blog over een 200 jaar oud Sinterklaasgeschenk: 
Verzameling van aardige en verstand opscherpende anekdoten. Een St. Nikolaas-geschenkje 
voor de jeugd. Rotterdam, J. Hendriksen, [1814].

Tot slot: een fijn Sinterklaasfeest gewenst!
"Sint Nikolaas en zijn knecht" uit 1850 wordt gezien als het 
eerste echte sinterklaasboek, dat de basis voor onze 
sinterklaastraditie heeft gelegd. Daarvóor was Sint-Nicolaas 
een wat dubieuze boeman, wat ouders en onderwijzers niet 
opvoedkundig verantwoord vonden. De Amsterdamse 
onderwijzer Jan Schenkman schreef daarom een 
kinderboekje met een vernieuwde Sint-Nicolaas, met o.a. de 
aankomst per stoomboot, het strooien en Zwarte Piet.
U kunt de digitale versie lezen en bekijken op DBNL.  

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.facebook.com/stichtingGKJ/
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogoudekinderboek/
https://bukubooks.wordpress.com/2016/11/27/hendrikssen/
http://bit.ly/2fElb6E

