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Verplaatsing schaak- en damcollectie

Transfer of chess and draughts collection

De komende jaren vinden enige ingrijpende veranderingen
plaats in de leeszalen van de KB. Dit heeft ook gevolgen voor
de huidige opstelling van de schaak- en damcollectie. Wij
willen u daarom graag op de hoogte brengen van de
veranderingen waar u als gebruiker van de schaak- en
damcollectie het meeste mee geconfronteerd zult worden.

The coming years a few profound changes will take place in the
Royal Library reading rooms. These will also have
consequences for the way in which the chess and draughts
collection are presented. Therefore, we would like to inform
you about the changes that you as user of the chess and
draughts collection will be confronted with the most.

De ruimte waar de collectie Van der Linde - Niemeyeriana nu
staat opgesteld zal binnenkort niet langer voor de schaak- en
damcollectie beschikbaar zijn. Vanaf maandag 10 mei moet de
ruimte leeg zijn in verband met een nieuwe functie en daarmee
gepaard gaande verbouwingen. De meeste boeken uit de
collectie Van der Linde – Niemeyeriana worden overgebracht
naar het magazijn. Ze zijn opvraagbaar en ter inzage in de
Leeszaal Bijzondere Collecties op de tweede verdieping, waar
nu ook al de schaak- en damboeken van voor 1800
aangevraagd kunnen worden.

The space where the Van der Linde - Niemeyeriana are shown
now, will soon not be available anymore for the chess and
draughts collection. From Monday, May 10th onwards, the room
must be empty because of a new function that will necessitate
some reconstruction work. Most of the books from the Van der
Linde – Niemeyeriana collection will be transferred to the
storage rooms. One can apply for these and view them in the
Reading Room for Special Collections on the third floor where
currently the pre-1800 chess and draughts books can be
obtained.

In de nieuwe opstelling van de leeszalen op de tweede
verdieping is voorzien in een afdeling voor de schaak- en
damcollectie, waar een gedeelte van de collectie in open
opstelling te vinden zal zijn. Deze nieuwe inrichting kan echter
nog niet onmiddellijk gerealiseerd worden. Ter overbrugging is
besloten een gedeelte van de tijdschriften die na de
vernieuwing van de leeszalen in de nieuwe open opstelling
komen te staan tijdelijk in open opstelling in de Leeszaal
Bijzondere Collecties beschikbaar te stellen.

In the new arrangement of the reading rooms on the third floor,
a section is reserved for the chess and draughts collection,
where a part of the collection will in the open set-up. This new
section can, however, not be realized immediately. For the time
being, until this section can be realized, it was decided to make
available in the Reading Room for Special Collections a part of
the magazines that after the reconstruction will be put in new
open set-up.

Concreet betekenen de veranderingen voor u vanaf mei het
volgende:
● De boeken uit de collectie Van der Linde – Niemeyeriana,
die u nu in de open opstelling vindt, krijgt u vanaf begin
mei ter inzage in de Leeszaal Bijzondere Collecties. Een
gedeelte daarvan staat in een open opstelling, een groter
gedeelte moet u aanvragen bij de balie;
● De lopende jaargangen van de tijdschriften zullen ook in de
Leeszaal Bijzondere Collecties worden opgesteld;
● De boeken uit de schaak- en damcollectie die u nu al via de
algemene balies moet aanvragen, blijft u ook in de nieuwe
situatie op die manier aanvragen.

To summarize what changes for the user, starting in May:

Per 1 April hebben Ron van der Schee (070-3140280) en Han
Pieete (070-3140516) het beheer van de schaakcollectie van
Henk Chervet overgenomen. Zij hebben een gezamenlijk
emailadres: schaak@kb.nl. Voor verdere inlichtingen kunt u
contact
opnemen
met
de
beheerders.

● The books from the Van der Linde – Niemeyeriana
collection, that you now can find in the open set-up, you
can view in the Reading Room for Special Collections. A
part will be in the open set-up, the larger part you'll have to
order at the application desk;
● The running years of the magazines will also be displayed
in the Reading Room for Special Collections;
● The books from the chess and draughts collection that you
currently have to apply for at the general application desks,
you will also apply for in same manner in the new
arrangement.
Per April, 1st, Ron van der Schee (070-3140280) and Han
Pieete (070-3140516) have taken over the management of the
chess collection from Henk Chervet. They have a common email
address: schaak@kb.nl. For further inquiries, please contact
these managers.

