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Nieuwe vleugels voor StOK
In deze eerste nieuwsbrief van dit jaar maken we u met plezier attent op
hoopvolle ontwikkelingen rondom ons Uitleenmuseum voor Kinder- en
Jeugdliteratuur. Ons vrijwilligersbestand is in de coronatijd wat uitgedund, maar
wordt weer aangevuld met nieuw talent. De werkzaamheden worden opgepakt,
onze visie wordt afgestoft en bijgesteld, plannen worden uitgewerkt, en we zijn
erg blij met nieuwe aanwinsten, waaronder rijk geïllustreerde kinderboeken, die
wondermooi en waardevol cultureel erfgoed uit vervlogen tijden
vertegenwoordigen. Zie hiernaast een voorbeeld uit een kleine collectie
fabrieksprentenboeken, aan StOK geschonken door de Openbare Bibliotheek
Amsterdam: een Vlieger-uitgave van rond het jaar 1900. Waarover in een
volgende uitgave meer. We hopen dat StOK opnieuw haar vleugels kan uitslaan
om dit erfgoed zichtbaar te maken en te houden voor iedereen. We doen een
beroep op iedereen die ons een warm hart toedraagt om een duit bij te dragen
aan dit nobele doel.

Tentoonstelling fabrieksprentenboeken
In 2020 hebben wij vanwege corona helaas de voorbereidingen moeten staken van een expositie over het
thema Vrede en Vrijheid in kinder- en jeugdboeken. Dat thema hopen we bij een volgende lustrumviering weer
terug te halen. Op dit moment werkt de tentoonstellingscommissie aan een expositie over Gelderse
Fabrieksprentenboeken vanaf ca. 1900. De StOK-archieven blijken erg veel moois te bevatten op dit gebied, dat
niet alleen licht werpt op de industriële ontwikkeling, maar ook over een onbelichte culturele kant van die
ontwikkeling, toen kinder- en jeugdboeken nog topvermaak betekenden en zulke boeken een band smeedden
tussen merken en mensen. Medewerking verleent ook VVV Lochem aan onder meer promotie. We hopen in
een volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over de inhoud en de planning. En eenieder die nog iets
moois op dit gebied aantreft in een oude boekenkast, denk aan ons.

Stokbroodje Cultuur vrijdag 3 juni
De Ruurlose Winnetouspelen
Ook het geplande StOK-programma van lezingen, vertellingen en verfilmingen is
vanwege corona in het slop geraakt, maar zit nu toch heus in de pijplijn. De
aftrap van een nieuw programma wordt gegeven op 3 juni door Ger Tielen,
bestuurslid StOK en voorzitter van de Karl May Vereniging, met een inleiding over
de nieuwe vertaling en uitgave van Winnetou van Karl May. Dat is een mooi
moment om ook de destijds vermaarde Gelderse Winnetouspelen in Ruurlo in
herinnering te roepen, die in de jaren zestig door tienduizenden bezoekers zijn
bijgewoond. Winnetou-vertolker Dinant Weenk van destijds zal erbij zijn en
erover vertellen.
Het verdere evenementenprogramma zal zich geleidelijk ontwikkelen en worden
verzorgd door vrijwilligers en relaties van StOK en door bekende literatoren uit
ons taalgebied.

Bambi wordt honderd
Vertaalster Jet Quadekker uit Den Haag (uitgave Clavis 2020) heeft het initiatief
genomen tot herdenking van het feit dat op 15 augustus 1912 Bambi, ein Leben
aus dem Walde, van de Oostenrijkse schrijver Felix Salten, voor het eerst is
verschenen. Bambi is het aangrijpende verhaal van een hertje dat al heel jong zijn
moeder verliest, alleen opgroeit in het woud en altijd op zijn hoede moet zijn
voor de mens, verraad en geweld. Het is een allegorie op de vervolging van
joodse mensen in Wenen vroeg in de twintigste eeuw, een feit dat in de
wereldberoemde Disney-verfilmingen niet zo goed uit de verf is gekomen.
Volkskrant en Vrij Nederland hebben al uitvoerig aandacht besteed aan het
Bambi-verhaal. Meer weten? Zie www.bambi100jaar.nl.

Bijzondere schenking
We zijn erg blij met een stapeltje kwartjesboeken, en met name nummer 14 van
de Meisjesbibliotheek: Else van der Hoek – Thais, het Laosmeisje, aan ons
geschonken door Nico Bos uit Dronten van de Stichting Odd Fellows. Deze
stichting beheert een tweedehandsboekwinkel in Dronten, bemenst door
uitsluitend vrijwilligers. Nico Bos reageerde op een uitzending van 18 januari
2022 van Omroep Gelderland, waarin StOK-vrijwilliger Gerrie Halsema onze
collectie Kwartjesboeken liet zien en een oproep deed voor de ontbrekende
nummers. Odd Fellows heeft een zeer ruim aanbod in alle genres: Nederlandse
literatuur, romans, thrillers, hobbyboeken, kinderboeken, vervoer, religie,
vreemde talen, kookboeken, reizen, etc. Meer informatie is te vinden op de
website: https://www.ofbd.nl/. De opbrengst van de verkoop gaat naar goede
doelen. We danken Nico en zijn Stichting. Wie weet kunnen we nog eens leuke
dingen doen samen.

Uit het Dagboek van een StOK-vrijwilliger
Op een dag in maart bied ik het boek Huize Roezemoes van C.TH. Jongejan-de
Groot te koop aan op Marktplaats. Binnen het uur is er een reactie van
verzamelaar Johan. Wil je deze voor mij bewaren”, vraagt hij. Ik zet het boek op
gereserveerd. Maar nog geen half uur later volgt een bericht van Hèléne uit
Rijswijk: “Er staat ‘gereserveerd’ bij. Betekent dat dat het al verkocht is? Zo niet
dan kom ik graag in aanmerking. Omdat ik al oud ben (84) heb ik een paar jaar
geleden mijn exemplaar en veel andere jeugd- en kinderboeken naar het
kinderboekenmuseum gebracht. Maar van het weggeven van dit boek heb ik
spijt. Ik zou het zo graag nog eens willen lezen, al kon ik het maar een paar
dagen lenen, dan was ik al blij.” Ik schrijf Hèléne dat ik zal kijken of we nog een
extra exemplaar in de verkoop hebben. De volgende dag kijk ik samen met
Margreet, en…. Hoera er is nog een exemplaar. Hèléne wil het boek heel graag
persoonlijk ophalen. Zij gaat er samen met haar nicht een leuke dag van maken.
Op 15 april komt zij bij ons langs en praat zeker een uur lang over haar leven als
schoolarts. En zij is zoooo blij met het boek! Door Paul Feelders.

Communicatie StOK versterken
Bij het uitslaan van vleugels hoort een goede communicatie met de achterban: vrienden, relaties, leners en
lezers. Deze nieuwsbrief zal daarom – zo is de bedoeling – wat vaker verschijnen om te attenderen op
activiteiten zoals exposities en lezingen, verkoop van dubbele boeken, boekenmarkten, nieuwe aanwinsten en
zo mogelijk op voor ons werk relevante trends en personen. Verder zal ons magazine Het StOKpaardje weer
halfjaarlijks verschijnen met wat meer inhoudelijke achtergrondverhalen over onze collectie en deelcollecties
zoals de Gelderlandcollectie en onze topcollectie van zeer oude boeken.

Nieuw bestuurslid Paul Feelders
We stellen graag een nieuw bestuurslid aan u voor: oud-leraar Paul Feelders, die
Gerrie Halsema opvolgt, in functie gekozen door de medewerkers van StOK. Oudleraar Paul heeft in zijn werkzame leven veel kennis opgedaan over oude kinderen jeugdboeken, verzorgt er lezingen over en hoopt waarde toe te voegen aan
wat Gerrie Halsema al heeft opgebouwd in de afgelopen jaren. Het nu
vierkoppige bestuur van StOK zoekt overigens verdere uitbreiding met
enthousiaste bestuurders, bij voorkeur vrouwelijke en uit de regio. Geboden
wordt: een interessante en belangrijke erfgoedvrijwilligersfunctie, een
enthousiast en informeel team. Tips zijn welkom. Zie de vacature op de website.
NB: Het bestuur heeft de Financiële Jaarverslagen 2019, 2020 en 2021 nu gepubliceerd op onze website. Zie
deze LINK

Slecht nieuws en goed nieuws
Een aantal tot dusverre actief bewaarde en ontsloten collecties van kinder- en jeugdboeken in Nederland is in
de afgelopen jaren verdwenen, of is niet langer toegankelijk. Zoals de collecties van Bibliotheek Rozet en het

Openluchtmuseum in Arnhem. Een groot deel van de oude collectie kinderboeken van de Openbare Bibliotheek
Amsterdam, 39.000 banden, staat een zelfde lot te wachten. Zo staan er meer collecties op de rol om
opgeheven te worden. De collectie van de Koninklijke Bibliotheek is er natuurlijk nog wel, maar verdwijnt straks
nog veel dieper in de kelders van een nieuw te bouwen depot. De mogelijkheid om in Nederland grote collecties
oude kinder- en jeugdboeken ‘handson’ te kunnen beleven, verdwijnt als sneeuw voor de verzengende zon van
rationalisaties, digitalisering en bezuinigingen. Het goede nieuws is dat beleving van oude kinder- en
jeugdboeken nog wel in goede handen is van uitleenmuseum StOk in Lochem en van enkele aanverwante
uitleenmusea, literaire genootschappen en groepen verzamelaars. Zij krijgen daarmee een grotere betekenis in
het veld, maar de vraag is: letten we eigenlijk voldoende op ons papieren erfgoed?

Deelname 50PlusBeurs
StOK zal met enkele andere branchegenoten (zoals het Dik Trom Museum en de Karl May Vereniging) weer van
de partij zijn op de 50PlusBeurs van 14 t/m 17 september. Kom ons daar bezoeken. We hebben mooie boeken
in de aanbieding. www.50plusbeurs.nl.

Wordt vriend van StOK
Giften zijn zeer welkom! Wordt Vriend van StOK voor € 30 per jaar

Agenda
Maandag 9 mei – Heidag StOK-vrijwilligers
Vrijdag 20 mei – Karl May en de Oriënt – Lezing Jan Willem van der Jagt - Huis van het Boek Den Haag
Vrijdag 3 Juni – Lezing Ger Tielen over Karl May en Ruurlose Winnetouspelen m.mv.
‘Winnetou’
Maandag 15 augustus – Honderdjarig boekjubileum Bambi van Felix Salter
Vrijdag 22 juli – StOK kraam op de boekenmarkt in Borculo
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