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Emeritaat Prof. Dr. Saskia de Bodt
Prof. Dr. Saskia de Bodt is na negen jaar met emeritaat
gegaan. Haar werk als bijzonder hoogleraar Illustratie aan de
Universiteit van Amsterdam vanwege de Fiep Westendorp
Foundation zat er helaas op. Dit viel samen met haar
pensionering aan de Universiteit Utrecht.
Er zijn twee feestelijke bijeenkomsten gehouden op vrijdag 3
november: ‘s morgens het symposium Beeldbepalende
boeken en ’s middags Saskia’s afscheidscollege Hansi in `t
bessenland, illustratie en identiteit. Saskia werd ’s morgens
door haar (ex-)studenten verrast met een speciaal voor haar
geschreven publicatie in een oplage van 100 stuks, Leren,
weten en werken – Saskia de Bodt, die ook door het publiek
gekocht kon worden. ‘s Middags volgde als extra verrassing
de presentatie van een prachtige opvolger van De
verbeelders: De verbeelder verbeeld[t] - Boekillustratie en
beeldende kunst onder redactie van Saskia’s dochter Anna Cecilia Koldeweij en haar man Jos
Koldeweij.

SGKJ-studiedagen
De najaarsstudiedag 2017 zal worden gehouden op
vrijdag 17 november in Museum Catharijneconvent te
Utrecht. Het thema van deze studiedag is ‘Winterse
Boeken’, waarbij aandacht wordt besteed aan
winterboeken, kerstpop-ups en Sinterklaas in
kinderboeken en op pakpapier. Hier vind je de
uitnodiging en het programma. Je kunt je nog
aanmelden!
Om alvast te noteren in de agenda: de voorjaarsstudiedag
staat gepland op zaterdag 21 april 2018. We zijn dan te
gast in het Joods Historisch Museum te Amsterdam. Het
programma wordt pas later bekend gemaakt, maar de
locatie is alvast een hint!
1

Tentoonstelling Sinterklaaslekkernijen
Tot en met 6 december kunt u in museum In de Zevende Hemel in
Apeldoorn de tentoonstelling “Wie zoet is krijgt lekkers” bekijken. Er
zijn allerlei Sinterklaaslekkernijen te zien, maar ook mooie
speculaasplanken en taai-taaiplanken en plankjes waar suikerbeesten
mee gemaakt werden. Ook het verhaal achter ‘koek vergulden’, de
vrijer en de vrijster en chocolademunten komen aan bod. Verder kun
je oude Sinterklaasboeken van begin 1800 tot 1975 bekijken
en Sinterklaasschoolplaten en –prenten, Sint en Piet kostuums, oud
Sinterklaas etalagemateriaal en nog veel meer oude
Sinterklaascuriosa. Je kunt het museum bezoeken op zaterdag- en
zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur, groepjes vanaf 6 personen
kunnen op afspraak ook op andere momenten terecht. De rondleiding
duurt ongeveer een uur.

Tentoonstelling papieren kerststallen
Van 2 november t/m 4 maart is er in Museum De Roos in Geertruidenberg een tentoonstelling
te zien van pop-up kerststallen. In de negentiende eeuw ontstond steeds meer de behoefte
zo’n kerststal in huis te hebben. Handgemaakte beeldjes laten vervaardigen was voor arme
mensen te duur en daar speelde de grafische industrie op in: ze gingen bladen bedrukken met
figuren die uitgeknipt konden worden. Zo werd de papieren kerststal geboren. In het museum
zijn verschillende typen te zien: van coulissekerststal tot décor-opzetkerststal en van leporello
tot pop-up.

Tentoonstelling Van Hoytema
N.a.v. de 100ste sterfdag van kunstenaar Theo van
Hoytema (1863-1917) heeft het Nederlands
Steendrukmuseum te Valkenswaard een
overzichtstentoonstelling ingericht: “Natuurgetrouw
getekend”. Van Hoytema is vooral bekend geworden
door zijn kleurrijke kalenders en gedetailleerde
sprookjesboeken, zijn grafische werk is van zeer hoog
niveau. De tentoonstelling is te zien tot 4 april 2018.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
De Friese hoofdstad staat zo’n beetje op zijn kop in de voorbereiding voor 2018. Dan is
Leeuwarden namelijk, samen met het eiland Malta, Europese Culturele Hoofdstad. Al jaren
wordt aan de verwezenlijking ervan gewerkt en ook onze stichting wil daaraan graag haar
steentje bijdragen. Een werkgroep is ingesteld met als leden de SGKJ-ers Ger Tielen, Mark
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Dupré en ondergetekende met een aanvulling vanuit Fryslân, Alex Riemersma, lector aan de
Noordelijke Hogeschool en Anne Graswinckel, hoofd van een onderdeel van het geheel, Lân
fan taal (Land van Taal).
De werkgroep heeft als uitgangspunt gekozen het overdragen van literair erfgoed, i.c.
kinderboeken, door de ene generatie naar een volgende. Zo is het project Swalkboeken
(zwerfboeken) ontstaan, waarbij een selectie van de mooiste, de beste en meest dierbare
kinder- en jeugdboeken wordt gepresenteerd in kasten voor kinderen èn volwassenen. Daar
omheen worden (voorlees-)programma’s georganiseerd en natuurlijk wordt er samenwerking
gezocht met andere instanties die zich met (oude) kinderboeken bezighouden. Vanuit diverse
hoeken zijn er al boeken aangeboden, ook van particulieren, die bezig zijn met het opruimen
van boekenkasten in verband met kleinere behuizing o.i.d. Vaak belanden boeken na dergelijk
opruimen bij kringloopwinkels; maar ook de mensen achter dit project zijn er blij mee.
Een tweede project is een soort magazine voor kinderen waarin passages uit allerlei
klassiekers uit 200 jaar kinderliteratuur met als uitgangspunt: Wat heeft je als kind getroffen
bij het lezen. Dit wacht nog op verdere uitwerking, net als het lijntje dat is uitgezet naar
bovengenoemd Malta, met een heel wat kleinere Maltese, nog vrij jonge kinderliteratuur. Het
is op dit moment nog even afwachten, of dit tot verdere samenwerking kan leiden en hoe.
We houden jullie op de hoogte van verdere vorderingen.
Jant van der Weg

Tips voor vakliteratuur, o.a. in de KB te raadplegen
Children's publishing and black Britain, 1965-2015 / Karen Sands-O'Connor. - New York :
Palgrave MacMillan, 2017. -197 p. ; 22 cm. - (Critical approaches to children's literature). ISBN 978-1-137-57903-4 : € 85,48.
De Stijl van Lou Loeber / Désirée Koninkx ; tekst catalogus Désirée Koninkx. - Kortenhoef :
Kunst aan de Dijk, 2017. - 79 p.: ill.; 26 cm. - ISBN 978-90-814038-8-7. Catalogus bij een
tentoonstelling met overzicht van leven en werk van de kunstenares (1894-1983), die o. a. het
Kubisme en De Stijl omarmde en één zeer bijzonder kinderboek maakte: Gouden Vlinders.
Maps and mapping in children's literature : landscapes, seascapes and cityscapes / edited
by Nina Goga, Bettina Kümmerling-Meibauer. - Amsterdam : John Benjamins Publishing
Company, 2017. - 267 p.: ill.; 25 cm. - (Children's literature, culture, and cognition, ISSN
2212-9006 ; volume 7). ISBN 978-90-272-0161-4 : $123,18.
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From Superman to social realism : children's media and Scandinavian childhood / Helle
Strandgaard Jensen. - Amsterdam : John Benjamins Publishing Company, 2017. 188 p.; 25
cm. - (Children's literature, culture, and cognition, ISSN 2212-9006 ; volume 6). ISBN 97890-272-0160-7 (gebonden) : $114,75.
Children's literature and culture of the First World War / edited by Lissa Paul, Rosemary
Ross Johnston, and Emma Short. - New York : Routledge Taylor & Francis Group, 2016. 347 p.: ill.; 24 cm. - (Children's literature and culture ; 107). - ISBN 978-1-138-94783-2 : £
110,00.
Erster Weltkrieg: Kindheit, Jugend und Literatur : Deutschland, Österreich, Osteuropa,
England, Belgien und Frankreich / Hans-Heino Ewers (Hrsg.). -Frankfurt am Main : Peter
Lang Edition, 2016. - 356 p.; 22 cm. - (Kinder- und Jugendkultur, -literatur und -medien,
ISSN 1435-4721 ; Band 104). -ISBN 978-3-631-67411-6 : €72.23.

Kinderboekenweek
Op de SGKJ-website staat een blog dat is gewijd aan het thema
van de Kinderboekenweek Gruwelijk eng! met o.a. Klein
Duimpje en Blauwbaard op centsprenten. Zie
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogoudekinderboek

Geheim verklapt!
Traditioneel blijft het SGKJ-Nieuwjaarsgeschenk ‘geheim’ tot
het op de deurmat valt. Dat ligt bij de16e SGKJ-Jaaruitgave in
de reeks De Waare Rijkdom, Joden in Nederlandse
jeugdverhalen, geschreven door Ewoud Sanders, even anders.
Het bestuur heeft de ‘geheimhouding’ voor deze keer
opgeheven om met deze publicatie de SGKJ meer bekendheid
te geven. Daarom zal de verspreiding van de uitgave ruimer
zijn dan gebruikelijk, onder andere via het Joods Historisch
Museum waar de Voorjaarsstudiedag 2018 zal worden gehouden.
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Vragen & antwoorden, gezocht & gevonden
De vraag van Bas Verheij uit het vorige SGKJ-Nieuwsbericht is opgelost: het gezochte boek
was het prentenboek De tempelrover Biboeba, deel 1 van Avonturen in China door A-dri-ko,
verschenen in 1946. Dank aan Jacqueline Lensink van Antiquariaat Digitalis. Ze wist niet
alleen het juiste boek, maar ze kon de vraagsteller ook aan een exemplaar helpen!
Nieuwe vraag: een verzamelaar heeft een aantal originele illustraties van Lou Manche
verworven. Weet u misschien of deze uitgaven verschenen zijn? Of zijn de illustraties
gebruikt in boeken met andere titels? Info graag naar jeannettekok@upcmail.nl

Vier je Sint Maarten? Veel plezier!
Bekijk dit prentenboek online: “Bim bam beieren: gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot
Oudejaarsavond”, verzameld door Hendrik van Tichelen, met prenten van Felix
Timmermans [1929]

Dit onregelmatig verschijnende digitale SGKJ-Nieuwsbericht is een tussentijdse aanvulling op het
papieren/digitale tijdschrift: de SGKJ-Berichten. Het SGKJ-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.nl
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