
Uitnodiging 
voor de presentatie van de facsimile-uitgave van 

De nieuwe rijschool  
 

Uitgeverij B.-K. Producties en de Koninklijke Bibliotheek nodigen u 

van harte uit voor het bijwonen van de presentatie van de facsimile-

uitgave De nieuwe rijschool. Een beweegbaar prenteboek met rijmen 

op 21 september 2016 vanaf 15.00 uur in zaal B van de Koninklijke 

Bibliotheek te Den Haag. 

 

In september 2015 is Theo Gielen, vriend en internationale 

autoriteit op het gebied van beweegbare prentenboeken, 

overleden. Als eerbetoon aan Theo namen paper-engineer Kees 

Moerbeek en verzamelaar Aernout Borms het initiatief tot een 

facsimile-uitgave van De nieuwe rijschool in samenwerking met 

de Koninklijke Bibliotheek Dit kinderboek uit 1856 wordt 

beschouwd als het eerste oorspronkelijk Nederlandse 

beweegbare prentenboek en is, voor wat de toegepaste techniek 

betreft, uniek. De getrouwe kopie van het enige bekende 

exemplaar in de Koninklijke Bibliotheek gaat vergezeld van  

De nieuwe rijschool - Aanvullingen en Bijvoegsels, een 

gebonden boek met o.a. het essay van Theo Gielen. Alle teksten 

zijn in het Nederlands en het Engels. De facsimile en het boek, 

uitgegeven in een genummerde oplage van 100 exemplaren, 

worden geleverd in een luxe houten doos. 
 

Programma 
 

15.00  
 

Inloop met koffie en thee  

15.30 

  
 

Welkom en presentatie van de  

facsimile-uitgave De nieuwe rijschool  

Aernout Borms,  

uitgever B.-K. Producties 

15.45 
 

Inleiding op De nieuwe rijschool Karin Vingerhoets,  

collectiespecialist kinderboeken 
 

16.00 

 

De nieuwe rijschool: een uniek 

beweegbaar prentenboek te midden van 

voorlopers en opvolgers 

 

Aernout Borms, 

verzamelaar beweegbare prentenboeken 

16.45 Een kijkje achter de schermen Kees Moerbeek, paper-engineer 
 

17.00 Afsluiting met borrel en uitreiking bestelde exemplaren  
 

17.45 Einde bijeenkomst  
 

De presentatie kan door maximaal zestig personen worden bijgewoond. Daarom wordt u verzocht u 

vóór 19 september aan te melden.  

Dat kan per email (bkproducties@xs4all.nl) of per brief aan B.-K. Producties. 
 

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 
 

Met vriendelijke groet, 

Aernout Borms, 

B.-K. Producties 
 

 

 

 
 

  Laan van Nieuw Oosteinde 275, 2274 GE, Voorburg.  Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag 
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