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Kinder- en jeugdboekenmarkt 
Op zaterdag 2 maart werd in de Huiskamer van Het Stadshuus in Lochem de 
eerste eigen boekenmarkt van StOK gehouden. De doorgewinterde koopjesjagers 

stonden al vòòr 10.00 uur bij de deur. Het was af en toe gezellig druk in de 
Huiskamer en honderden boeken kregen in de loop van de ochtend een nieuwe 

eigenaar. De opbrengst van de markt bedroeg € 185,00. 
 
Op zaterdag 6 juli is er opnieuw een boekenmarkt in de Huiskamer. Om het voor 

kopers zo interessant mogelijk te houden zullen er dan ook categorieën zijn die de 
vorige keer nog niet ‘in de etalage’ lagen. 

 
Medewerkers ronden basiscursus Kinder- en Jeugdliteratuur af 
Vol enthousiasme hebben zo’n 20 medewerkers van StOK meegedaan aan de 

basiscursus Geschiedenis van de Kinder- en Jeugdliteratuur. Janneke van der Veer 
had als cursusleider een keur aan sprekers weten te regelen waardoor de 

medewerkers lezingen konden volgen over o.a. jongens- en meisjesboeken, 
historische jeugdboeken, kinderboekencollecties in Nederland, prentenboeken en 
boekbanden en illustraties. De cursisten werden ook aan het werk gezet met 

allerlei opdrachten, kregen huiswerk op en gingen met z’n allen op excursie naar 
de Koninklijke Bibliotheek en het Kinderboekenmuseum.  

 
Schenkingen 
Regelmatig worden er boeken (soms dozen vol) geschonken aan StOK. Twee 

maanden geleden belde een mevrouw op naar StOK met de mededeling dat ook zij 
de nodige boeken aan StOK wilde schenken. Ik legde haar uit hoe het precies 

verliep bij zo’n schenking en dat vond ze allemaal uitstekend. “Maar”, zei ze, “er is 
wel een probleem. Ik woon in Holten, ben 97 jaar oud en loop met een rollator.” 
Nu is de afspraak bij StOK dat er in principe geen boeken worden opgehaald, maar 

toevallig moest ik een paar dagen later in Holten zijn en daarom bood ik aan bij 
haar langs te komen.  

Op een mooie woensdagochtend drukte ik dus ergens in Holten op een deurbel. Er 
werd opengedaan en een oude dame begroette mij met de woorden: “Ik hoop dat 

je een steekwagentje heb meegenomen.” Ik legde uit dat mijn man wat verderop 
in de auto op mij wachtte en dat hij de rol van steekwagentje wel op zich kon 
nemen. “Dan moet hij wel flinke spierballen hebben”, gaf de oude dame me als 

antwoord. Binnen vertelde ze me hoe blij ze was dat er goed gekeken zou worden 
naar de boeken en er mogelijk kinderboeken tussen zouden zitten die een plekje in 

de collectie van StOK konden krijgen. Ze had er zelfs een paar nachten over liggen 
piekeren, maar was heel blij met de mogelijkheid om de boeken aan StOK te 
schenken. Ik luisterde en hevelde ondertussen wat boeken uit een plastic kratje 

over in een doos. Met een opgetrokken wenkbrauw vroeg de dame wat ik aan het 



doen was. “Nou ja, dit kratje is van u en moet dus nog wel leeg.” Ze keek me aan 

en zei: “Ja, ja en je denkt dat dit het enige kratje in de hele wereld is.” Ik verbeet 
een lach en begreep dat het kratje bij de schenking was inbegrepen. 

 
Later in Lochem bladerde ik een beetje door de geschonken kinderboeken. Volgens 

mij had de oude dame ze nog rustig een paar jaar in haar bezit kunnen houden. Ze 
leek me kras genoeg om de honderd dik te gaan halen. Maar toen ik op de eerste 
bladzijde van een geschonken boek keek snapte ik hoe het zat. Onder de titel 

stond in kleine letters: leeftijd van 6 t/m 96 jaar. Tja, je zal maar 97 zijn….  
 

Gerrie Halsema 

Janneke van der Veer nieuwe voorzitter SGKJ 

De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur heeft een nieuwe voorzitter. 
Op 12 april van dit jaar is Janneke van der Veer (tevens lid van de 

Adviescommissie van StOK) aangetreden als opvolger van Jant van der Weg. In 
het afgelopen jaar promoveerde Janneke op een studie naar het Leven en 
schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965), verschenen onder de titel “Onrustig 

is mijn hart.” Janneke van der Veer verzorgde onlangs met veel succes een cursus 
over de historische ontwikkeling van kinder- en jeugdliteratuur voor de 

medewerkers van StOK (zie boven). Haar benoeming tot voorzitter van de SGKJ is 
een bijzondere felicitatie waard. Ook is de afgetreden voorzitter van de SGKJ, Jant 
van der Weg, veel dank en waardering verschuldigd voor jaren van inzet voor het 

literaire erfgoed en kennisontwikkeling. Jant van der Weg blijft zich inzetten voor 
SGKJ, maar zal zich toeleggen op onderzoek en publiceren. 

Hiëronymus van Alphenprijs naar Helma van Lierop 

Tijdens een studiedag van de SGKJ op 12 april in Leeuwarden is de Hieronymus 

van Alphenprijs toegekend aan hoogleraar Helma van Lierop, verbonden aan de 
Universiteit van Tilburg. De jury voor de Hieronymus van Alphen prijs 2019 

bestond uit Joke Linders, Christine Sinninghe Damsté en Marit van der Veer. Van 
Lierop ontving deze belangrijke prijs vanwege haar ‘grote volharding, 
doorzettingsvermogen en geloof in het belang van wetenschappelijke aandacht 

voor de jeugdliteratuur’, aldus het juryrapport. Ze schreef en droeg bij aan talloze 
publicaties en realiseerde onder meer een masterstudie Jeugdliteratuur die jaarlijks 

door zo’n vijftien tot twintig studenten wordt gevolgd. De SGKJ heeft deze 
tweejaarlijkse prijs in het jaar 2000 ingesteld. 

 
Stichting ’t Oude Kinderboek, Het Stadshuus, Markt 3, 7241 AA Lochem. Tel.nr: 06 124 94 938  

(op de momenten dat StOK-medewerkers aanwezig zijn). Openingstijden maandag van 10.00 tot 
13.00 uur, dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur, woensdag van 10.00 tot 16.00 uur en donderdag en 

vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
 
U heeft -op een eerder moment- aangegeven nieuws vanuit StOk op prijs te stellen. Wilt u zich toch afmelden 
voor de nieuwsbrief stuur dan een mailtje naar: info@stichtingtoudekinderboek.nl 
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