Nieuwsbericht 9
26 mei 2016
Het laatste nummer van de Berichten uit de wereld van
het oude kinderboek, nummer 86, hebt u zojuist
ontvangen. Toch sturen we u nu al een digitaal
Nieuwsbericht, want er is alweer een en ander te
genieten!

Alvast noteren
De najaarsstudiedag van onze stichting vindt plaats op 11 november 2016 bij Tresoar in
Leeuwarden. Het thema is ‘historische kinderboeken’. U ontvangt op een later moment de
uitnodiging voor deze studiedag, met meer informatie over het programma.

KinderBoekenHuis
Op zaterdag 21 mei 2016 werd het mooie nieuwe
onderkomen van Stichting Kinderboek Cultuurbezit
geopend: de nieuwe naam is “KinderBoekenHuis”. Er
was een minisymposium georganiseerd met bijdragen
van kinderboekenschrijver Dolf Verroen en SGKJbestuursleden Jant van der Weg over Afke’s tiental en
Karin Vingerhoets over kinderboekencollecties in
Nederland. Een verslag met foto’s van de opening staat
op de site van Winsum Nieuws. Het bestuur heeft de
Winsummers een felicitatiebericht gestuurd.

Wat bijzonder!
Op de website van de Koninklijke Bibliotheek
vindt u een mooi overzicht van Bijzondere
Boekvormen in de kinderboekencollectie van
de KB. De informatie en afbeeldingen zijn
afkomstig uit de presentatie van Karin
Vingerhoets op de studiedag over bijzondere
boekvormen op 15 april jl. Er is o.a. een
filmpje te zien, waarin heel duidelijk wordt
getoond hoe ‘uitklapprentboeken’ zoals de
Wonderboeken van Elise van Calcar werken.

Blognieuws
Toin Duijx houdt een blog bij met
daarop o.a. een uitgebreid verslag
van de studiedag over Bijzondere
Boekvormen van 15 april jl.
Hij schreef ook over slot
Blutenburg waar de Internationale
Jugendbibliothek in München is
gehuisvest. Meer dan 600.000
kinder- en jeugdboeken uit heel de
wereld zijn daar te vinden.
Het blog van de KB is verhuisd: alle blogteksten over kinderboeken en strips zijn nu op de
website van de KB bij elkaar te vinden.

Digitale collecties in het buitenland
Schatzbehalter is een digitale collectie kinderboeken, samengesteld door de Arbeitsstelle für
Kinder- und Jugendmedienforschung van de Universiteit van Keulen, samen met
Bilderbuchmuseum Burg Wissem in Troisdorf. Een deel van de titels bevat een weblink, zodat
het hele boek kan worden bekeken.
De International Children’s Digital library bevat
veel digitale kinderboeken, in veel verschillende
talen. Klik op ‘Library’ en onderaan op ‘advanced
search’, om per taal of jaar van uitgave te zoeken. Er
zijn negen Nederlandse titels beschikbaar. Het is op
deze site zelfs mogelijk op de kleur van de omslagen
te zoeken.
Veel moois is te zien op de website van Pierre Patau
en Elisabeth Calley met Games, Juvenilia, Optical
toys, Magic en Movable books. De site bevat
peepshows van Engelbrecht, sprookjestheaters en
meer bijzondere boekvormen.

Uw boek laten taxeren?
Kom naar de taxatiemiddag en laat uw zeldzame, oude boeken bij de KB beoordelen door
collectiespecialisten én door veilingmeesters van Catawiki Steven de Joode en Job Kwakman. Zij
zullen uw boek ‘waarderen’ in woorden en indien mogelijk in geld. Gratis toegang, aanmelden
niet nodig.
Tijdstip: zaterdag 28 mei tussen 13.00 en 16.00 uur
Locatie: voorportaal Expositie Topstukken, KB

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

