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Beste vrienden,
We hebben onze nieuwsbrief na een tip van een lezer van een aangepaste opmaak voorzien. Twee
kolommen blijken niet zo handig als je van een beeldscherm leest.
Laat je weer verrassen door onze nieuwe activiteiten en boeken.

ArcheonArcheon-weekend
Op 19 en 20 september kun je ons weer ontmoeten op het jaarlijkse schrijversweekend in het
Archeon in Alphen aan de Rijn. Op de middagen vind je ons bij het boekenkraampje. Bij toerbeurt
geven we korte presentaties, die dit jaar in het teken staan van het thema van de aanstaande
Kinderboekenweek: eten.
Zaterdag 19 september starten we om 11.00
uur met een aantrekkelijk programma voor
de liefhebbers van historische jeugdboeken.
Jaap ter Haar jr. geeft een lezing over het
werk van zijn vader, die tussen 1954 en 1976
meer dan tachtig kinderboeken schreef,
waaronder een groot aantal historische
boeken. Zijn werk wordt nog steeds
gepubliceerd en gelezen!
Verder wordt er kort gediscussieerd over de
plek van het historische jeugdboek in de
bibliotheek. Bibliothecarissen uit het hele
land.
En
tot
slot
wordt
de
Archeon
Jeugdboekenprijs uitgereikt aan de schrijver
van het beste historische jeugdboek van de
afgelopen twee jaar.
Dit programma vindt plaats in de grote zaal
van het klooster. Belangstellenden zijn van
harte welkom.

Kortingsbon voor het Archeon

Kom met korting naar het weekend van de
Schrijvers van de Ronde Tafel in het Archeon.
Met het inleveren van deze kortingsbon krijg je
op 19 en 20 september 2009 50% korting op
ieder tweede entreekaartje.
Zie voor de routebeschrijving www.archeon.nl.

Het Archeon biedt voor dit weekend de
vrienden van de Schrijvers van de Ronde
Tafel opnieuw een korting op hun
entreekaartje aan. Lees hiernaast hoe dat
werkt.

Archeon jeugdboekenprijs
jeugdboekenprijs
Dit jaar wordt voor het eerst de Archeon Jeugdboekenprijs uitgereikt aan de schrijver van het
beste historische jeugdboek van de afgelopen twee jaar. De Nederlandse (jeugd)bibliothecarissen
kiezen uit een overzicht van verschenen boeken hun vijf favorieten. Een onafhankelijke jury
onder leiding van Jaap ter Haar jr. bepaalt op basis van de inzendingen de winnaar. Aan deze
prijs is een bedrag van € 1000 verbonden.

1

Schrijvers van de Ronde Tafel
Nieuwsbrief

no

4

Herfstmaand AD 2009

Boekennieuws
Elke nieuwsbrief vertelt je welke nieuwe boeken de Schrijvers van de Ronde Tafel hebben
geschreven. Natuurlijk vind je hier alleen de boeken die met geschiedenis te maken hebben. We
werken van de oudste naar de jongste periode toe.
Annejoke Smids: De opdracht van de koning
Dit nieuwe boek van Annejoke Smids speelt zich af in Schotland in
1540. Het verhaal begint als de dertienjarige Thomas en zijn vader
onverwacht bezoek krijgen van een man met een opdracht van de
koning. De koning wil een betrouwbare kaart van de westkust, omdat
hij een opstandige groep Schotten gevangen wil nemen en Thomas en
zijn vader moeten hem daarbij helpen. Thomas krijgt last van dromen
en is bang dat het allemaal niet goed gaat aflopen, maar gaat toch met
zijn vader op reis.
Zoals Thomas al gedacht had gaat het niet goed. Ze zijn nog niet lang
bezig met hun metingen of ze worden gevangen genomen door de
krijgers van de westkust, die zichzelf de Lords of the Isles noemen. Ze
komen er terecht op hun geheime nederzetting Finlaggan en dan begint
het avontuur pas echt...
Naar verwachting ligt het boek in december in de winkel.
Peter Smit: Piraten van de Lage Landen
Piraten van de Lage Landen is een jeugdboek over zeerovers dat geheel
over Hollandse en Vlaamse piraten gaat. Peter Smit schreef de
verhalen van de tien belangrijkste kapers en piraten op. Van Piet Hein
en zijn zilvervloot, van Grote Pier en zijn reuzenzwaard en van de
eeuwige pechvogel Cornelis 'Houtepoot' Jol. Ook aan de vrolijke
zeerover Claes Compaen en de wrede boef Simon de Danser zijn
hoofdstukken gewijd, net als aan de Vlaamse zeehelden Jean Bart en
Jacob Collaert, die geduchte tegenstanders voor de Hollanders waren.
Daarbij lees je ook veel over het leven aan boord van een kaperschip.
Over de regels en de straffen, over de wapens en de vlaggen en over de
voortdurende problemen met eten en drinken.
Het boek besluit met allerlei handige lijstjes en overzichten. Zo zijn er
lijstjes over de beste piratenfilms, over piratenliederen, over begraven
schatten en over vergeten zeerovers. Met historische kaarten en
documenten en fraaie illustraties en tekeningen van Typex.
Leeftijd: 10+
ISBN 9 789047 606246
Gerard Sonnemans: Groene stoom, avonturen langs het Duitse lijntje
Het Duitse lijntje was vroeger een spoorweg die mensen van Nederland
naar Duitsland - en omgekeerd - bracht, maar tegenwoordig kunnen
planten en dieren zich over de oude spoorlijn van het ene natuurgebied
naar het andere verplaatsen. De stoom van de laatste trein is allang met
de wind weggewaaid; de natuur stoomt nu op over het Duitse lijntje:
groene stoom!
Dit is een bundel verhalen en informatie over de geschiedenis van deze
spoorlijn en over de natuur die er gebruik van maakt. Zo koppel het boek
het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar.
De verhalen gaan over een treinoverval, ongelukken, het spoor onder
oorlogsvuur en griezeltochten, maar ook over de aanleg van de spoorlijn.
En natuurlijk over de belevenissen van reizigers, van arme sloebers en
vluchtelingen tot de Duitse keizer.
Leeftijd: 9+
ISBN: 9 789062 495610
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Project ‘Vergeten oorlog’
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat we werken aan het project ‘Vergeten oorlog’, een reeks
boeken over vergeten onderwerpen en gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog.
Het boek van Martine Letterie (Bommen op ons huis, over de bombardementen op Rotterdam én
Middelburg) is reeds verschenen. In de vorige nieuwsbrief stond al een korte beschrijving van dit
boek.
De andere titels verschijnen het komende halfjaar. In de volgende nieuwsbrief worden ze aan je
voorgesteld. Hier vind je alvast de omslagen.

Aanvullend lesmateriaal via de bibliotheek
In dit project werken de Schrijvers van de Ronde Tafel samen met de bibliotheekorganisatie
Cubiss en uitgeverij Leopold. Cubiss is een organisatie die bibliotheken en culturele instellingen
ondersteunt. Bij dit project verzorgt Cubiss lesmateriaal bij de boeken, dat beschikbaar gesteld
wordt op de website www.vergetenoorlog.nl. Scholen kunnen alleen aan het project deelnemen via
hun bibliotheek. De jeugdbibliothecaris informeert hen, meldt hen aan en introduceert het project
eventueel op school. De scholen krijgen een koffertje met daarin de zes boeken en aanvullend
materiaal.
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Jacques Vriens verfilmd
De tv-serie Tien Torens Diep (naar het
gelijknamige boek van Jacques Vriens)
wordt
momenteel
opgenomen
in
Limburg. De crew, cast en figuratie
werken professioneel en met groot
enthousiasme aan deze productie.
Vanaf januari gaat de AVRO deze serie
uitzenden op zondag in de vooravond op
Nederland 3. Het worden zes delen van
elk bijna een half uur.
Jacques Vriens – die geregeld de
opnameset bezoekt – speelt zelf ook een
kleine rol in de serie.
Op de foto zie je de drie hoofdpersonen
(Stef, Victor en Wietske), die in 1958
opgroeien in een Limburgs mijnwerkersdorp.
Het spreekt voor zich dat Jacques trots is op de verfilming.

Ontmoet de schrijvers
Je kunt ons elk jaar ontmoeten in het archeologisch pretpark Archeon in Alphen aan de Rijn (het
derde weekend van september), de Haagse Kinderboeken-markt en andere manifestaties.
De Schrijvers van de Ronde Tafel zijn ook individueel of in groepjes in te huren voor
evenementen, projecten op school en dergelijke. Creatief als we zijn, passen we ons graag aan je
plannen aan.
We zijn te boeken via de Stichting Schrijver School Samenleving (zie www.sss.nl).
De Schrijvers van de Ronde Tafel zijn:
Arend van Dam (voorzitter)
Martine Letterie (secretaris)
Bies van Ede
Theo Engelen
Henk van Kerkwijk
Agave Kruijssen
Hans Petermeijer
Joyce Pool
Ton van Reen
Lydia Rood
Vic Sjouwerman
Annejoke Smids
Peter Smit
Gerard Sonnemans
Jacques Vriens

Overleden ereleden:
Thea Beckman
Tonny Vos-Dahmen
Ida Vos
Frank Herzen

Vrienden van de Schrijvers
Ronde Tafel gezocht!

van

de

Wil jij ook vriend worden van de Schrijvers van de Ronde
Tafel? Stuur dan een e-mail naar:
vrienden@schrijversvanderondetafel.nl.
Het kost niks, en je ontvangt twee keer per jaar de digitale
nieuwsbrief. Bovendien krijg je op vertoon van de
nieuwsbrief in het schrijversweekend van het Archeon in
Alphen aan de Rijn korting op je entreekaartje. Je kunt
dan niet alleen genieten van dit prachtige archeologische
pretpark, maar ook de Schrijvers van de Ronde Tafel
ontmoeten.
Help ons nóg meer vrienden te vinden. Stuur deze
nieuwsbrief door naar iedereen van wie je weet dat hij of
zij ook dol is op boeken en/of geschiedenis.

www.schrijversvanderondetafel.nl
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