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TIP: activiteiten rond ‘De Verbeelders’  
Het kan u bijna niet zijn ontgaan dat er een prachtig overzichtswerk over 

Nederlandse boekillustraties in de 20e eeuw is verschenen. Het boek van 
Saskia de Bodt, De verbeelders - dat al aan de tweede druk toe is! - 

inspireerde diverse instellingen tot het organiseren van activiteiten: 
- De Koninklijke Bibliotheek maakte 

een fototentoonstelling en een 
themapagina met informatie en links 

naar prachtig geïllustreerde boeken 
online: www.kb.nl/illustraties.  

- RKD, KB, Meermanno en 
Letterkundig Museum organiseren 

samen een symposium over 
illustratiekunst op vrijdagmiddag  

6 maart 2015 in het Koninklijke 

Bibliotheek-gebouw. Het programma 
is als bijlage aan dit Nieuwsbericht toegevoegd. U kunt zich via de 

webwinkel van het RKD aanmelden. De kosten zijn € 15 per persoon. 
- Museum Meermanno en het Letterkundig Museum presenteren een 

duotentoonstelling over Nederlandse illustratiekunst (zie hieronder).  
 

GAAT U MEE?: SGKJ-excursie naar ‘Nederlandse illustratoren’  
Op vrijdagmiddag 27 februari geven Saskia de Bodt 

en Jeroen Kapelle een toelichting op de 
tentoonstelling ‘Nederlandse illustratoren’ in 

Museum Meermanno. Aansluitend kunt u de 
tentoonstelling bezichtigen. De kosten voor deze 

excursie zijn € 4 per persoon, excl. eventuele 
kosten voor toegang tot het museum 

(Museumjaarkaart gratis). U kunt zich aanmelden 

via hetoudekinderboek@gmail.com  
Komt u met de trein? Dan kunt u de excursie 

wellicht combineren met een bezoek (op eigen 
gelegenheid) aan de tentoonstelling in het 

Letterkundig Museum met originele illustraties. 

http://www.vantilt.nl/boeken/de-verbeelders/
http://www.kb.nl/themas/actueel-nederlandse-illustratoren-in-de-twintigste-eeuw/fototentoonstelling-de-verbeelders
http://www.kb.nl/illustraties
https://rkd.nl/nl/producten-en-diensten?view=product&id=1989fb19-b070-ccdd-04c9-4f483b5fb53c
mailto:hetoudekinderboek@gmail.com
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NIEUWS: Alice in Wonderland 150 jaar  

In 2015 is het 150 jaar geleden dat Alice in 
Wonderland verscheen. Er gaat wereldwijd van 

alles gebeuren rondom deze viering: een 
conferentie in Cambridge, theaterproducties, 

diverse tentoonstellingen met illustraties en kunst 
geïnspireerd op Alice, tea-party’s, galadiners en 

picknicks, ‘talks en lectures’ en meer. Hier staat 
een overzicht van alle internationale activiteiten. 

De uitgave met illustraties van Arthur Rackham uit 
1920 staat (helaas niet met de oorspronkelijke 

band) op Het Geheugen van Nederland.  
 

NIEUWS: Piggelmee in het Letterkundig Museum 
Het Letterkundig Museum heeft een kleine 

tentoonstelling ingericht met materiaal uit 

het onlangs verworven Piggelmee-archief. 
Piggelmee werd in heel Nederland bekend 

door het plaatjesalbum van De Erven de 
Weduwe Van Nelle uit Rotterdam, getiteld 

Van het toovervischje.   
Voor de plaatjes in het album over de 

kabouter en zijn immer ontevreden vrouwtje kon je sparen met punten 
die op de verpakkingen van koffie en thee zaten. Het was een succesvolle 

reclamecampagne. Vanaf 1920 verschenen verschillende edities van het 
verhaal, dat oorspronkelijk met de titel Van de visser en zijn vrouw werd 

geschreven door de Gebroeders Grimm. De oudste uitgave (1920) staat 
op Het Geheugen van Nederland. Vanaf 1936 verscheen het verhaal met 

nieuwe illustraties van Nans van Leeuwen. 
 

LEESTIP: Themanummer De Boekenwereld    

Nummer 4 van tijdschrift De Boekenwereld is geheel 
gewijd aan boekillustraties. Het nummer bevat 

artikelen van o.a. Saskia de Bodt, Jeroen Kapelle, 
Jeannette Kok en Dirk Tang. Onderwerpen zijn o.a. 

Jan Sluijters, Louis Raemaekers, Hans Borrebach, 
Bertram Weihs en Werkman. Kortom: een aanrader!  

Via de website van Vantilt kunt u dit themanummer 
van De Boekenwereld kopen voor € 12,50. 

 
LEESTIP: Nieuwe geschiedenis van de jeugdliteratuur 

Op 23 januari werd Een land van waan en wijs voorgesteld in 
het Kinderboekenmuseum in Den Haag. Uitgever Atlas 

Contact, de redactie en enkele bekende schrijvers gaven een 
presentatie. In de volgende Berichten leest u meer over dit 

langverwachte boek van Rita Ghesquiere, Vanessa Joosen en 

Helma van Lierop- Debrauwer! Het boek kost € 35. 

http://lewiscarrollresources.net/2015/
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/GBR02:044072147
http://www.letterkundigmuseum.nl/Actueel/tabid/291/YearMonth/201501/ItemID/650/Title/Piggelmee/Default.aspx
http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/PRB01:095484361
http://www.vantilt.nl/boeken/boekenwereld-30-4-verbeelders/
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ONDERZOEKTIP: ‘Jeugdige overmoed’ in Nederlandse teksten 

Op 14 januari presenteerde historisch 
letterkundige Els Stronks haar 

onderzoeksresultaten naar denkbeelden 
over jongeren in Nederlandse teksten 

(1500-1800). Ze ontwikkelde samen met de 
KB een speciale tool: de DBNL ngram-

viewer. Hiermee kunt u in alle 
gedigitaliseerde teksten van de DNBL 

zoeken naar het voorkomen van bepaalde 
woorden. Bekijk de uitleg in dit leuke filmpje en lees hier uitgebreid over 

het onderzoek en de presentatie van 14 januari. 
 

WEBTIP: Websites over oude kinderboeken   
Kent u deze websites al? 

- http://www.winterboeken.nl/  

- http://www.puk-en-muk.nl.nu/ 
- http://www.paulusdeboskabouter.net/  

- http://www.flipje-tiel.nl/  
- http://www.jetses.nl  

- http://www.jh-isings.nl/  
 

Heeft u zelf ook een website over kinderboeken? Of weet u een website 
over dit onderwerp die niet verloren mag gaan? In het webarchief van de 

Koninklijke Bibliotheek kunnen websites gratis duurzaam opgeslagen 
worden, zodat de informatie ook in de toekomst toegankelijk blijft. Neem 

bij interesse vrijblijvend contact op met coördinator Peter de Bode via 
webarchivering@kb.nl  

 
BLOGTIP: Lees de nieuwste blogs 

 

- SGKJ: Een korte speurtocht naar een 
kapot oud boekje (lees hier) 

- SGKJ: Kleurboeken voor volwassenen? 
(lees hier) 

- SGKJ: Michiel de Ruyter (lees hier) 
 

- KB: Nooit uitgekeken (lees hier) 
- KB: El Pintor’s schouwburg (lees hier) 
 

 

 

 

 

 

Het SGKJ-Nieuwsbericht is een tussentijdse aanvulling op de Berichten uit de wereld van 

het oude kinderboek. 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  

https://www.youtube.com/watch?v=XpMqypF46RY
http://www.kb.nl/nieuws/2015/jeugdige-overmoed-els-stronks-over-denkbeelden-over-jongeren-in-digitale-teksten
http://www.winterboeken.nl/
http://www.puk-en-muk.nl.nu/
http://www.paulusdeboskabouter.net/
http://www.flipje-tiel.nl/
http://www.jetses.nl/
http://www.jh-isings.nl/
mailto:webarchivering@kb.nl
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogoudekinderboek/een-korte-speurtocht-naar-een-onbekend-en-zwaar-gehavend-boekje/
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogoudekinderboek/kleurboeken-voor-volwassenen/
http://www.hetoudekinderboek.nl/blogoudekinderboek/michiel-de-ruyter/
http://blog.kb.nl/nooit-uitgekeken
http://blog.kb.nl/el-pintor-s-schouwburg-voor-kinderen
mailto:jeannettekok@upcmail.com

