Juryrapport Albert Hogeveen Bokaal 2018-2019
Een paar jaar geleden was ik een paar uur in een boekhandel in Arnhem om te signeren. Het
was zaterdagmiddag en er kwamen veel meisjes tussen de 12 en 16 met paniekerige blik de
winkel binnen. Ze vroegen of ik hier werkte. Nee, zei ik en gebaarde naar de balie van de
kassa. Die meisjes schuifelden erheen, knabbelden zenuwachtig aan een nagel, vroegen iets.
Ik kon het niet verstaan. De boekverkoopster luisterde, knikte. Gebaarde dat ze mee
mochten lopen naar achteren.
Ze wees ze niet naar het toilet of zo, maar naar het kantoortje. Na een paar minuten kwamen
die meisjes glunderend en opgelucht weer naar buiten gelopen met een vel papier in hun
hand. In het uur dat ik daar zat, zag ik misschien wel tien keer dezelfde situatie. Aan hun
accenten te horen kwamen ze van Limburg tot Zeeland.
Ik vroeg aan de boekverkoopster wat die meisjes haar vroegen.
Justin Bieber zou die avond optreden in de Gelredome.
En dus?
Sommige meisjes zijn vergeten hun ticket te printen.
En dus komen ze hier.
Zo ging dat altijd als er een groot concert was. Onafgesproken gingen die meisjes allemaal
altijd naar de boekhandel. Niet naar de H&M die in elke stad dezelfde is. Of naar een
computerzaak. Maar naar de boekhandel. Want daar zijn mensen die je zullen helpen. Die
kun je vertrouwen, waar je ook bent.
En dat vond ik heel erg mooi.
Geachte aanwezigen, beste juryleden, familie en vrienden. Lieve genomineerde
boekverkopers, José van Rozendaal, Kirsten König, Nadine Mussert, Veronie SnijderKramer en Wim Kersten. Fijn dat jullie er allemaal zijn voor de uitreiking van de Albert
Hogeveen Bokaal 2018-2019. Over enkele minuten weten we wie zich de Boekverkoper
van het Jaar 2018-2019 mag noemen.
Eerst wil ik graag met mede-juryleden aan u voorstellen. Ik ben Jaap Robben en mocht als
auteur voorzitter van de jury zijn. Mijn mede-juryleden zijn Marcella van der Kruk,
redacteur en bestuurslid van Stichting Elspeet, medebestuurslid en redacteur Melle van
Loenen, uitgeefster Nelleke Geel, vertegenwoordiger Liesbeth Sysling en winnares van de
Albert Hogeveen Bokaal 2017 en boekhandelaar Margreet de Haan.

Allereerst, dank aan jullie. Het waren heel fijne dagen met jullie. U moet zich voorstellen
dat we per persoon meer dan duizend kilometer door het land reisden. Een van die twee
dagen bleek de heetste van afgelopen zomer en toen zaten wij met zijn allen in de MINI
Cooper van Nelleke gepropt. Er zijn geen foto’s van. Maar neem van mij aan, het paste.
En na het bezoeken van de vijf boekverkopers, hebben we uiteindelijk een winnaar van de
Albert Hogeveen Bokaal gekozen. Het was een lastige keuze, want elk van de
genomineerden zou een goede winnaar kunnen zijn. Maar elk om andere redenen. Het was
dus onze taak om te kiezen welke redenen voor ons doorslaggevend waren.
Voordat ik over alle genomineerden kort iets zal vertellen, wil ik u een idee geven van waar
wij op hebben gelet:
Het ondernemerschap, hoe ziet de winkel eruit, de sfeer, het boekenassortiment en welke
hand heeft de boekverkoper daarin. Wat maakt deze winkel uniek. De lokale en regionale
functie. Uiteraard keken we ook naar activiteiten, hoe bindt en enthousiasmeert de
boekverkoper klanten en lezers. Maar ook waren we benieuwd naar toekomstvisie, zowel
voor de winkel als voor het boekenvak. We vinden het belangrijk dat de boekverkoper van
het jaar innovatief is. Een ambassadeur is voor het boekenvak.
Op alfabetische volgorde zal ik over elke genomineerde iets vertellen.
 José van Rozendaal van Boekhandel Oisterwijk uit Oisterwijk
De jury heeft de indruk dat José van Rozendaal het hart van deze prachtige boekhandel is.
Een stille, maar drijvende kracht. En dat al achttien jaar lang. We hebben iemand gezien die
ons steeds weer verbaasde. We hebben een unieke winkel gezien gevestigd in het oude
postkantoor van Oisterwijk met een breed aanbod. Naast een heel breed en goed gesorteerd
assortiment boeken ook antiek en kinderspeelgoed. Een winkel die iedereen graag in zijn of
haar buurt zou willen hebben. Je voelt meteen: hier zijn duidelijke keuzes gemaakt. Deze
winkel draait, flonkert, twinkelt en lijkt op dit moment eigenlijk helemaal compleet en af te
zijn. We vonden het ook erg mooi om te zien hoe Jose online naar nieuwe mogelijkheden
zoekt en als vanzelfsprekend alle media inzet. Dit is een boekverkoopster op de top van haar
carrière. En dat bedoelen we niet als piek, maar als hoogvlakte.
 Kirsten König van De kinderboekwinkel uit Amsterdam
Je zou kunnen denken dat het makkelijk is om in Amsterdam een kinderboekwinkel te
hebben. Maar niets is minder waar. Met steeds nieuwe toeristen en in alle vluchtigheid, is
het enorm knap wat Kirsten König in korte tijd heeft opgebouwd in de winkel aan de
Rozengracht. Een winkel die ruimte en geborgenheid combineert. Alles is erg smaakvol en
vol liefde. Maar wel op een gezonde manier zakelijk. Een winkel waar je voor omfietst, met
een schitterend geselecteerd aanbod. Je voelt hier dat een boek iets speciaals is. Met haar
aanstekelijke gedrevenheid creëert Kirsten liefde voor lezen bij nieuwe lezers. En daarbij

staat ze middenin de maatschappij, is ook online goed zichtbaar en heeft een scherp oog
voor diversiteit. Wat Kirsten doet is ontzettend belangrijk. Je wenst ieder kind en iedereen
die ooit kind is geweest een boekverkoper als Kirsten König.

Nadine Mussert van Boekhandel Van der Meer uit Noordwijk
Je moet het maar durven, een boekhandel overnemen. Wie boekhandel Van der Meer
binnenkomt, blijft eerst even staan. Om te denken: wow! Dit is een verstopt paradijs voor
boekenliefhebbers in een relatief klein dorp. Nadine heeft het aangedurfd en slaagt er
volledig in. Hier treden bandjes op, worden drankjes geserveerd die uit de kookboeken
komen. Deze winkel kan alle concurrentie met het internet aan. Nadine zoekt naar originele
verbindingen en nieuwe samenwerkingen, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat het om
boeken gaat. Ze bindt jonge lezers en trekt niet-lezers naar binnen. Terwijl degene die al van
boeken houdt, hier zijn of haar hart kan ophalen.


Veronie Snijder-Kramer van Boekhandel Kramer uit Winterswijk

Veronie is een belangrijk gezicht in het boekenvak, in Winterswijk en daarbuiten. Dat was
ze al voordat ze in het boekenpanel van DWDD aanschoof. En dat is ze nog steeds. Niet een
boekverkoopster die een keer piekt, maar die haar niveau constant hoog houdt. Met haar
liefde voor literatuur en het aanbevelen van boeken is zijn een echte ambassadeur. Ook is
het tekenend dat ze al de halve wereld over is gereisd door alle etalagewedstrijden die ze
gewonnen heeft. Veronie durft zich in discussies te mengen en duidelijk te maken waar ze
voor staat. In haar winkel is een indrukwekkende collectie foto’s te zien van grote auteurs
die ze door de jaren heen naar Winterswijk wist te lokken. Boekhandel Kramer is het
boekenhart van Winterswijk.


Wim Kersten van Boekhandel Meijer & Siegers uit Oosterbeek

Wim heeft een aanstekelijk enthousiasme waardoor het lastig is om zonder boek te
vertrekken uit zijn winkel. De jury heeft een ondernemer gezien die steeds naar kansen
zoekt, verbindingen legt en originele invalshoeken heeft. Zo ook in zijn campagne rond
deze prijs. Of zoals de unieke, eenmalige glossy de WIM! waarin de juryleden meer over
deze boekverkoper te weten konden komen. Wim zit al lang in het vak, maar blijft bij de
tijd. Daarbij speelt hij in Oosterbeek en omgeving een belangrijke rol. En mocht er ooit een
burgemeester gekozen worden in Oosterbeek, dan vermoeden we dat Wim een grote kans
maakt.

En dan nu de winnaar.
De jury heeft gekozen voor een boekverkoper die ambitieus, energiek en origineel is. Deze
boekhandelaar is al goed en we voorzien dat hij of zij de komende jaren alleen maar nog
beter zal worden. Dit is ondernemerschap van deze tijd. Dit is niet alleen een goede
verkoper, of een goede ondernemer. Deze boekhandelaar is het allebei. Iemand die een

voorbeeld is voor mensen die ervan dromen om ook boekverkoper te zijn. Op de vraag: ‘is
ze een ambassadeur?’ antwoordt de jury volmondig: Ja!
De Albert Hogeveen Bokaal 2018-2019 reiken wij met trots uit aan Nadine Mussert van
Boekhandel Van der Meer in Noordwijk.

