
 
 
 
 
 

 

VOORJAARSSTUDIEDAG                                                       

 

Beste SGKJ-vrienden en belangstellenden, 

                                                                        

 
Of het nu is, omdat duo’s samen meer plezier beleven dan alleen, of omdat 
tegenstellingen beter zichtbaar worden, in de kinder- en jeugdliteratuur vinden we veel 
tweelingen en andere duo’s. Dat is dan ook het thema van de studiedag op 21 april 2023.  

                                            Tweelingen en andere duo’s 

                

                                                                 
 
      Aan het eind van de studiedag wordt de   
      Hieronymus van Alphen Prijs uitgereikt.  

Dat is een tweejaarlijkse prijs voor iemand die 
die een bijzondere bijdrage heeft geleverd 
aan beheer, voorlichting, onderzoek en 
publicaties betreffende de geschiedenis  
van de Nederlandstalige kinder- en 
jeugdliteratuur. De prijs is in 2000 door de SGKJ 
ingesteld. 

 

                                                            
              



 
 
 
 
 

 

Het programma van de studiedag ziet er als volgt uit:     
     
10.30 – 11.00 uur  Inloop + koffie/thee 
11.00 – 11.15 uur  Opening  
11.15 – 11.45 uur  Gé Vaartjes: Top Naeff, eenling? 
11.45 – 12.00 uur Marco van Egmond: Oude kinder- en jeugdboeken in de collectie 

van de Universiteitsbibliotheek Utrecht  
12.00 – 12.30 uur Bekijken van de oude kinderboeken van de UBU  
12.30 – 13.30 uur Lunchpauze 
13.30 – 14.00 uur Toin Duijx: ‘Een dik bulletje met dunne spillebeentjes en een 

meisje zo licht als een veertje’: Over Saskia en Jeroen van Jaap 
ter Haar  

14.00 – 14.30 uur Jos van Waterschoot: Bulletje en Boonestaak, en andere 

onafscheidelijke stripheldenduo’s 

14.30 – 15.00 uur Pauze  
15.00 – 15.30 uur Karin Vingerhoets: “De olijke tweeling onder de loep”. Een 

fictief nieuw deeltje in de reeks van Arja Peters 

15.30 – 15.45 uur Jant van der Weg: Durk en Djoke de Friese Jip en Janneke(?) 
15.45 – 16.00 uur Uitreiking Hieronymus van Alphen Prijs 2023 
16.00 – 16.15 uur Afsluiting 
16.15 – 17.00 uur Drankje 
 

Kosten 

Deelname aan de studiedag kost € 15,- per persoon voor donateurs en € 20,- voor niet-
donateurs. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te maken op NL88 INGB 
0002 348552 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.  
 
Aanmelding 
Iedereen die aan de studiedag wil deelnemen, wordt verzocht zich voor 10 april aan te 
melden via een mailtje naar stichtingGKJ@gmail.com. Als u een introducé mee wilt nemen, 
is dat natuurlijk mogelijk (graag even aangeven in de aanmeldingsmail). Na aanmelding 
ontvangt u een bevestigingsmail. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling. 
 
Boekentafel                                           
Op onze vorige studiedag hebben we gemerkt dat de aanwezigen belangstelling hebben 
voor boeken die zij willen weggeven. We zullen hiervoor op deze studiedag een tafel 
inrichten. Dus neem gerust enkele boeken waarvan u afstand wilt doen mee.                                                 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur,        
 
Lineke de Vries 
 
                      
 



 
 
 
 
 

 

  
 
Adres en bereikbaarheid 
De studiedag is dit keer bij de Universiteit Utrecht. De bijeenkomst vindt plaats in de 
Boothzaal (de aula) van de Universiteitsbibliotheek Uithof (Science Park), Heidelberglaan 3.  

Als u met trein en bus komt: Neem bus 20, 22 of 28 (bus 28 is de meest gebruikelijke) van 
CS-centrumzijde naar Utrecht Science Park P+R. Bushalte Heidelberglaan en dan even 
teruglopen. Tram 21 halte Padualaan of Heidelberglaan. Vanaf het CS duurt het ongeveer 
een kwartier met het openbaar vervoer (Reisadvies 0900-9292). 

Bezoekers kunnen in het Utrecht Science Park (USP) tegen betaling parkeren op 
diverse parkeerterreinen. De dichtstbijzijnde parkeergarage zit naast de bibliotheek en is te 
bereiken via de Cambridgelaan 106. 

Lunch 
In het nabijgelegen Educatorium – 
Leuvenlaan 19 - is een bedrijfsrestaurant. 
Vanaf de hoofdingang circa 30 meter 
rechtdoor naar beneden. Dan na enkele 
meters aan de rechterhand. Verder zijn er 
buiten enkele foodtrucks. Vlakbij is ook 
een Spar en een pizzeria.  
 

 

 

 

                                                            

 

 

                                     

             


