
 

Symposium De Verbeelders – verleden, heden, toekomst 
 
Op vrijdag 6 maart organiseren de Koninklijke Bibliotheek, het Letterkundig 
Museum, Museum Meermanno en het RKD een symposium over Nederlandse  
boekillustratie in de twintigste eeuw. Aanleiding hiervoor is het in november 2014 
gepresenteerde boek De Verbeelders van Saskia de Bodt. 
 
Illustratie wordt vandaag de dag vaak alleen nog met kinderboeken geassocieerd. 
Maar het vak van illustrator is in beweging en beperkt zich allang niet meer tot 
boeken en periodieken. De vraag is of deze brede kunstvorm in het huidige 
museumbestel en archiefwezen voldoende tot zijn recht komt. In Londen is in de 
zomer van 2014, op initiatief van de beroemde illustrator Quentin Blake, ‘The House 
of Illustration’ geopend. Is er in Nederland behoefte aan een Huis van de Illustratie, 
naar analogie met het Britse? Een kunsthal annex museum en archief, die door 
middel van tentoonstellingen en presentaties inspeelt op actuele ontwikkelingen op 
het gebied van illustratie? Een plaats waar archieven van illustratoren bewaard en 
bewerkt worden? 

 
De Verbeelders is het eerste overzichtswerk over 
meer dan een eeuw boekillustratie in Nederland. Een 
scala aan mooie en intrigerende beelden passeert de 
revue, getekend en bedacht door vaklieden die vaak   
een andere carrière hadden dan de illustratoren  
van nu. 
 
352 pagina’s 
Paperback 
Uitgeverij Vantilt 
Prijs € 35,00 
(introductieprijs) 

Samensteller Saskia  de Bodt 
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Programma 6 maart – aula Koninklijke Bibliotheek 
 

Ochtend 
Bezoek op eigen gelegenheid de tentoonstellingen in Museum Meermanno en het 
Letterkundig Museum: 
 
Letterkundig Museum:  Van  Arendsoog tot Wiplala  (t/m 17 mei) 
Museum Meermanno: De Verbeelders  (t/m 17 mei)  RONDLEIDING 11-12 uur 
 

Middag 
Moderator: Els van Eijck van Heslinga (KB) 
 
12.45 uur Inloop en aanmelding   
13.15 uur Opening Saskia de Bodt (Bijzonder Hoogleraar Illustratie aan de UvA 

vanwege de Fiep Westendorp Foundation) 
Josefien de Leest (UvA), Marietje Witteveen   

  Rickey Tax (Museum Meermanno), Stichting De Roos   
  Paul van Capelleveen (KB), H.N. Werkman 
  Jeroen Kapelle (RKD), Piet Worm 
  Harrie Geelen, Over illustreren  
  Tom Eyzenbach, Ontekenzeglijk voor volwas en kinderen 
15.10 uur Pauze 
15.40 uur           Keynote-speech Colin McKenzie  (The House of Illustration, Londen) 
 
  Paneldiscussie: ‘Een huis van de illustratie in Nederland?’ 
  Panelleider: Hedy d’Ancona (voorzitter Fiep Westendorp Foundation) 

Panelleden: Saskia de Bodt (UvA), Aad Meinderts (Letterkundig 
Museum), Ted van Lieshout, Leo Jansen (Huygens ING), Robert 
Verhoogt (OCW). 
 

Aansluitend een borrel tot 18.00 uur 
 
Het symposium is mede mogelijk gemaakt door de Fiep Westendorp Foundation: 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op vrijdag 6 maart om 
13.00 uur in de aula van het Koninklijke Bibliotheek-gebouw 
(naast Den Haag CS): Prins Willem Alexanderhof 5, Den Haag.   
De bijdrage voor deelname aan het symposium is € 15,-. U 
kunt zich aanmelden via deze link of via de webshop 

(producten & diensten) van www.rkd.nl. Uw aanmelding 
wordt bevestigd na betaling.  Er kan geen restitutie 
plaatsvinden. 
Voor vragen kunt u mailen naar: activiteiten@rkd.nl.  
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