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Nieuwsbericht 10 
21-07-2016

Nieuwsbericht 9 ontving u op 26 mei 2016. 
We hebben weer enkele nieuwtjes voor de 
SGKJ Vrienden, dus tijd voor een nieuw 
nummer. 

SGKJ op Facebook
Sinds twee weken is de SGKJ ook 
te vinden op Facebook. De SGKJ-
Facebookpagina is een goed 
middel om onze stichting bekend 
te maken bij een breder publiek en 
om te laten zien wat het erfgoed 
aan kinderboeken en centsprenten 
inhoudt. Er worden bijna 
dagelijks nieuwtjes, plaatjes en 
links naar digitale oude kinderboeken geplaatst. Er zijn al meer dan honderd mensen die deze 
pagina volgen. Wilt u ook meekijken? Ga naar https://www.facebook.com/stichtingGKJ/ en 
log in en klik in de afbeelding bovenaan op ‘vind ik leuk’ om de pagina te volgen. 
SGKJ-Vrienden die geen gebruik maken van Facebook of internet houden we uiteraard als 
vanouds op de hoogte via de Berichten en persoonlijke uitnodigingen voor activiteiten.

Facsimile-uitgave ‘De nieuwe rijschool’
Verzamelaar Aernout Borms en paper engineer Kees Moerbeek 
maken als hommage aan Theo Gielen een facsimile van het 
prentenboek De nieuwe rijschool uit 1856, in samenwerking met 
de KB. De nieuwe rijschool wordt gezien als het eerste 
beweegbare prentenboek in zijn soort, een (inter)nationale 
mijlpaal in de ontwikkeling van kinderboeken. Het prentenboek 
bevat zes rijmen en zes gekleurde platen, die rijdieren en ruiters 
voorstellen. Dankzij een ingenieuze constructie van onderling 
verwisselbare losse onderdelen met insteekstrookjes kunnen er 
allerlei fantasievolle combinaties van dier en berijder worden 
gemaakt. 
De facsimile wordt met de hand gemaakt en er hoort een 
tweetalig begeleidend boek bij met o.a. het artikel van Theo 
Gielen dat verscheen in Movable Stationary, een bijdrage over de 
illustraties  door Kees Moerbeek, een bijdrage over de plaatsing 

https://www.facebook.com/stichtingGKJ/
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van dit werk in de ontwikkeling van beweegbare kinderboeken door Aernout Borms en een 
inleiding door Karin Vingerhoets. Bovendien bevat het boek alle teksten uit het prentenboek 
in het Nederlands en in Engelse vertaling. De voorbereidingen zijn in volle gang! Zie voor 
meer informatie de SGKJ-website.

Onderzoek naar Roodkapje
Computationeel etnoloog Folgert Karsdorp 
en taaltechnoloog Antal van den Bosch 
verzamelden vele versies van Roodkapje. 
Door data-analyse via de computer ontdekten 
zij dat het sprookje zich de laatste twee 
eeuwen gradueel ontwikkelde: te radicale 
plot-wijzigingen gaan er bij het publiek niet 
in. De analyse is gebaseerd op alle 
ingescande of handmatig getranscribeerde 
versies van meer dan vierhonderd 
Nederlandse hervertellingen van Roodkapje, 
verzameld door de Koninklijke Bibliotheek.  
Het onderzoek is digitaal gepubliceerd: The 

structure and evolution of story networks. Kijk voor een overzicht van diverse Roodkapje-
illustraties op de website van de KB.

Nominaties Hans Christian Andersen Prijs
De Nederlandse sectie van IBBY nomineert Edward van de 
Vendel (categorie auteurs) en Thé Tjong-Khing (categorie 
illustratoren) voor de Hans Christian Andersen prijzen 2018. 
Thé Tjong-Khing begon als striptekenaar, maar toen Miep 
Diekmann hem in 1970 vroeg boeken te gaan illustreren, 
begon zijn loopbaan als illustrator. Edward van de Vendel 
won dit jaar een Gouden Lijst voor Oliver en de Woutertje Pieterse Prijs voor Stem op de 
okapi, samen met illustrator Martijn van der Linden.

Petronella Moens online
Ans Veltman van de Stichting Petronella Moens liet weten dat 
er weer een van de boeken van Moens als e-book beschikbaar 
is bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, 
namelijk: Herfstbloempje voor de lieve jeugd (1825). Hierin 
schrijft Moens bijvoorbeeld over verzinsels als Sinterklaas:  

“Vader las dit uit een boek,    
Neen, wie dood is brengt geen' koek,  
Ook geen printje of and're zaken.   
Wie u daarmeê vleit of kwelt,  
En van SINT NIC'LAAS vertelt,  
Zoekt u sprookjes wijs te maken.”

Er zijn in de DBNL al meer boeken van Petronella Moens 
digitaal beschikbaar, zoals Letter-kransje voor lieve en brave 
kinderen (1806), Letter-looveren, gestrooid voor mijne jonge 
landgenooten (1827) en Mevrouw Veltman en hare voedsterlingen (1824). 

http://www.hetoudekinderboek.nl/DNR/de_nieuwe_rijschool.html
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/royopensci/3/6/160071.full.pdf
http://rsos.royalsocietypublishing.org/content/royopensci/3/6/160071.full.pdf
https://www.kb.nl/themas/kinderboeken-en-strips/sprookjes-in-de-kb/roodkapje
http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=2&sm=1&id=55
http://www.leesplein.nl/LL_plein.php?hm=2&sm=1&id=55
http://www.thetjongkhing.nl/
http://www.petronella-moens.nl/
http://www.dbnl.org/tekst/moen006herf01_01/
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Zusterorganisatie
Children's books history society is de Engelse zusterorganisatie van de SGKJ. Ze zijn 
verbonden met de Vrienden van de Osborne and Lillian H. Smith Collections in Toronto, 
Canada. Er zijn studiedagen en er is een newsletter . 

Tentoonstelling    
Fiep Westendorp: een feest voor het oog -tentoonstelling in 
Museum Meermanno van 18 juni t/m 23 oktober 2016. 
De tentoonstelling in Museum Meermanno en de reizende 
tentoonstelling langs de bibliotheken vormen de aftrap voor 
het Fiep-jaar, waarin ook de Fiep-bus, een vrolijk 
gedecoreerde dubbeldekker, door het hele land reist. Zie voor 
het hele programma www.100jaarfiepwestendorp.nl.

Digitale collecties in het buitenland
Een website met doorbladerbare kinderboeken is Literature for 
Children. De collectie omvat Engelstalige kinderboeken uit de periode 
1850-1950. Ze komen uit de Baldwin Library of Historical Children's 
Literature bij de Universiteit van Florida. Zie bijvoorbeeld Sunny days. 
Zonnige dagen wensen we alle Vrienden toe! 

World of the child: Two Hundred Years of Children's Books is een 
digitale weergave van een tentoonstelling uit 1998, met mooie 
voorbeelden uit de collectie van de Hugh M. Morris Library van 
de University of Delaware in Newark. We vinden er ook de Dutch 
dolls van Bertha Upton in The Golliwogg in War! (1899).

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
Wist u dat het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ook 
kinderboekencollecties beheert? U vindt er bijvoorbeeld een collectie van circa 
375 kinderboeken uit de Sovjet Unie uit de periode 1920-1936 en de collectie 
‘Zigeunerleven in Nederlandse kinderboeken van 1825 tot 1990’, die meer dan 300 
titels omvat. De laatstgenoemde verzameling is geschonken door Jean Kommers, 
die een uitstekende boek over dit onderwerp schreef: “Kinderroof of 
zigeunerroof?: zigeuners in kinderboeken, 1993.

Agendapunten
U zult de komende tijd uitgenodigd worden voor de volgende activiteiten:

- Boekpresentatie ‘De nieuwe rijschool’: woensdagmiddag 21 september in de KB.
- Najaarsexcursie: vrijdag 30 september 2016. Nederlands Muziek Instituut in Den 

Haag. 
- Najaarsstudiedag: vrijdag 11 november 2016 bij Tresoar in Leeuwarden. Het thema is 

‘historische kinderboeken’. 

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

http://www.cbhs.org.uk/
http://www.meermanno.nl/Museum-Den/-/p-2584
http://www.100jaarfiepwestendorp.nl/
http://palmm.digital.flvc.org/islandora/search/?type=edismax&collection=palmm%3Ajuv
http://palmm.digital.flvc.org/islandora/search/?type=edismax&collection=palmm%3Ajuv
http://palmm.digital.flvc.org/islandora/object/fsu%3A20901#page/Cover1/mode/1up
http://www.lib.udel.edu/ud/spec/exhibits/child/index.htm
https://socialhistory.org/nl/collecties/kinderboeken-uit-de-sovjet-unie-1920-1936
https://socialhistory.org/nl/collecties/zigeunerleven-nederlandse-kinderboeken-van-1825-tot-1990

