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áeachte donoteurs en leden von het Comité von Áonbeveling,

lÀet enige trots presenteren wíj u ols nieuwe Stichting 't Oude
Kinderboek de eerste uitgove van ons donoïeursblad 'Het
StOKpaordje' . Met deze uitgave willen wij u op de hoogte houden von
onze octívíteiten.
De StOK wordt gerund door een groep medeweekers - vrijwílligers -
die vol enthousíosme bezig zijn met het reoliseren von de doelstellíng
von de stichting: 'het verzomelen, bewaren eA ter inzage geven von
níet recent verschenen kinder- en jeugdliterotuur'. Zie ook bijgoonde
brochure.
Áls bestuur hebben wij onder meer de zorg voor de finonciële en

moleriële voorzieníngen von de bibliotheek. Tk hoop dot u tíjdens de
officiële opening, de open dag of bíj een spontcan bezoek ervan
overtuígd rookï dqt het oude kínderboek bij ons in goede honden ís.

Peínf ían Terbijhe, voorzítfer S|OK

Uit de bíblioth eek

Fotogrofie: GeerI de Groot
Het teom in willekeurige volgorde: Frons, Jonneke, Jonsje, Lot, Jonke, Reint Jon, Henk,
Pien, Biefke, Poula, Gertrude,Liesbeth, Trudi (niei op de foto: Liet, Liso en Jon)
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Recente Schenkingen

P.J.Ándriessen: De dochter van den fabrÍkanf- Ámsterdom, Von Holkemo & Worendorf,
vierde druk-
H.C-Andersen: Sprookjes en vertellíngen Utrecht, De Hoan, 3e druk.
A-D.Hildebrand; Hef complete boek van Bolke de Beer. Ámsterdom, H. /t{eulenhoff,
(3 delen in cossette), 2',3' en 4' druk.
àeorge von Áolst: De lofgevallen van een voetbalschoen- Hoorn, West-Frieslond,5' druk-
Áugusto von Sloofen; 't PensÍon van Tanfe Saar. Amsterdom, H.J.Becht.

BoekbesprekÍng door Jonneke van der Veer

P J- Ándriessen, De dochfer van den fabrikant- ltt\et illustroties von Wilm. Steelink,
Amsterdam, Von Holkemo & Worendorf, Neerlqnds Jeugd. Bibliotheek voor Jongens en

Meisjes, víerde druk [1905]-
Een kinderboek met ols tilel De dochfer van de fabrikonf zou tegenwoordig
ondenkboor zijn. TnL876,toen de eerste druk vqn het boek verscheen,wes een

dergelijke títel niet zo vreemd. Sterker, de titel sloot oon bij toenmolige
ontwikkel tngen. fn Nederlond kwqm eind negentiende eeuw de industriqlisotie op gang.

De verqnderingen en sponningen dte dit met zich meebrocht, vormen een deel vqn het
verhool in De dochfer van de fabríkanf.
Hoof dpersoon is de vijftienjorige Ello, wier vqder eigenaar is vqn een f obriekin
Moriënoord in de provincie Overijssel. Zi j neemt de zorg voor hoor voder en hqqr
jongere broers en zusje op zich ols hoor moeder plotseling sterft. Zij doet dit tot
volle tavredenheid von iedereen. Het is voor hsar een grote klop ols Mourits, de wot
zíekelí jke 6roer wqornqor hoar zorg zich het meest uitstrekt, ook overlijdt. Met
behulp von hqor tqnte Femme verwerkt zij dit verdriet.
Beholve over het lief en leed in het gezin goot het boek over de onrust die er is onder
de orbeiders op de f abriek.Tii willen meer loon en korter werken. Deze onrust leidt
tot een stoking. Aonvonkelijk veroordeelt Ello, net ols hoqr voder, de houding van de
werknemers f el. Moqr ook hierin heeft tonte Femme invloed op hqor. Zij stelt dot de
meeste qrbeiders misleid zijn door enkele onruststokers en dot ze eigenlijk graog
weer oon het werk willen. Devergoeding die zevan de'Algemeenen Werkmonsbond'
krijgen,ligt immers veel loger dqn het loon dot ze verdienden. Door hqor bemiddeling
komt er een eínde qon de stoking. ïonte Femme opent Ello ook de ogen voor deborre
omstondigheden wooronder de arbeidersgezinnenleven Ello gaat zich dqn inzetten
voor verbetering vqn hun leefomstqndigheden.Zebezoekt de gezinnen, deelt voedse),

kleding, zeep e.d. uit en richt eerst een nooischool en later ook een bewoorschool op.

Binnen het werk von onderwijzer/schrijver P.J. Andriessen (18t5-1877) valt De
dochfer van de fabrikant enigszins op. Ándriessen heeft nomelijk vooral historische
jeugdboekengeschreven, zools De Weezen van Vlissingen (18ó1) en De schildknaap
van êijsbrechf van Aenstel(1862), terwijl dit verhool duidelijk inspeelt op de
qctuoliteit. Dqt loqtste mookt het boek voorol interessont.



Boekve liikÍ door Lot von den Akker

Tweede verbeterde druk

Door het lezenvan'Líjsje Lorresnor' van J.ÁÁ.Selleger-Elout rook je al gauw geboeíd door de
boeken van deze schrijfster. Ze gaan over dorpskinderen met hun fantosieën, wensen en dromen.
De meeste von deze boeken zijn dan ook voqk herdrukt zonder iets von hun oorspronkelijke
woorde te verliezen. De sÍeervolle íllusfroties lijken tíjdloos.

Des te verwonderlíjker wos doorom voor míj de vondst von het boek 'De luchtreízen van .ïantje
Puk' door dezelf de schrijfster.
In ol hoar boeken zijn de korokters von zowel de hoofdpersonen ols de figuren uít de omgeving
prochtig vormgegeven, hoewel misschien ietsjes geromantíseerd. In 'De luchfrenen yan ,Iantje
Puk'vind je híer níets von terug. Het verhool droait meer om de uitleg von het zonnestelsel en
de ploneten, waar Jontje noor toe reist in zijn dromen. Don om het schetsen von personen en
hun omgeving.

Voorin stcot een foto von de moan, genomen door Sven Sellerger (een zoon, broer of echtgenoot
von de schrijfster?).
Ik kreeg dit boekje en de tweede druk doordot iemand zijn verzomelíng boeken over ruimtevoort
oon het opdoeken wos. Ook zijn de íllustroties von 6uust Hens nogol stereofíep en holen het níet
bij de dromerige sÍeertekingen von Cloudine Doormon en B.Midderigh-Bokhorst ín Líjsje
Lorresnor' en'Laurientje'-

Kennelíjk wos Selleger-Elout zelf ook niet echt teweden over dit boek, wont er verscheen een
tweede, sterk gewíjzigde druk onder de verossende titel: Marianne's avonfuurlijk retzen'.
Op het eerste gezicht l{kt dit boek precies op de eeeste druk, behalve dot het in pocketformoat
is uitgegeven- Ook de illustrotíes zijn weer van 6uust Hens. Alleen de hoofdpersoon, Jontje Puk,
is veronderd in een meisje, Morionne. Op olle plactjes is Jontje voorzren van een poar longe
vlechten en soms een jurk. En waor híj een pyjomo oon hod, is deze niet eens overgetekend. De
schrijfster heeft wel geprobeeed het karakter von Morionne wot meer díepte te geven door hoor
een meisje te loten zijn dot g?aog op een jongen wil lijken. Of is dot gedocn omdot don het
verhool niet veronderd hoefde te worden? Het verhool ín zíjn geheel is er níet echt op vooruit
gegaan-

Het woorom van deze metomorfose zou ik grocg verder onderzoekenl
Wordt vervolgd-
Lof van den Akker



Het sto
Pien Pon

Hoe ís het ollemaol zo gekomen? Woar komt toch die passie voor (kinder) boeken vqndoon?
Zelf denk ik dot het ollemool de schuld is von Katrien Bever- Zeleefde ochter de hut
(voormolige poordenstol op het erf von mijn ouders) bij de oldoor gelegen plos. Lekker verscholen
in het riet. En beleefde wekelÍjks ovonturen op het Groninger plctteland-
De verholen von Kotríen stonden níet ín een boek, maor ontsproten uit het brein van míjn
vader.Híj vertelde terwijl ik heerlijk onder de wol log.
A{íjn moeder daorentegen los voor, moar overstelpte ons ook met vele boeken om zelÍ te lezen.
Nieuwe boeken: 6uus Kuijer, Theo Beckmon, Paul Biegel. Boeken die níet in het Gornwerdse
schoolbibliotheekje stonden, wont die wos gevuld met Ot en Sren, Pínkelje en De Kameleon-
Al voor oanvang von de middelbore school stond míjn etgen boekenkost vol. Állemaal gekoft, wont
het moest er mooi uit zien. Tegenwoordig zie ik liever alle prochtíge ruggetjes.
Toen kwam de periode von verplicht lezen en vele volwossenen romqns kwomen oon bod. rlÁoor de
hong noor kínderboekenbleef : regelmctig werd een mooí, nieuw exemploar oongeschcft. Vele
joren loter attendeerde mijn voder mij op Stíchting Kinderboek Cultuurbezit onder de bezielende
leiding von Toos 5ool. En eenmool tussen die duizenden kínderboeken kwom Kotrien weer op mijn
schouder zitten (soms best een zwo?e verontwoordelijkheid zo'n bever !) en werd ik opnieuw
gegrepen- Von SKC noor StOK is uiteindelíjk een logische stop gebleken. 'AÀijn' eigen bíblíotheek
met heel veel kínderboeken woor ik soms Kotriennog horen knogen ochter êénvan de kasten....

Verhool von een lener......

Eenheer van middelbore leeftijd komt binnen, nodqt hij een tijdje voor de eïalage
heeft stoon kijken. Hij vroogt meteen of deboeken ook te koop zijn. Neen dus.

Een ontwoord dot over het algemeen de vroogsteller direct de deur uitjoogt, moor zo
niet dezekeer.
Of hij het boek 'De Page van ,ïacoba van Beieren' uít de etaloge even mag inzien?
Notuurlijk. "Zullen we het even voor u pokken?"
"Dit is het eersteboek dqt ik oott gelezenheb". Verwonderlijk wont het is een
behoorlijke pil.
"Mijn voder gaf het me in de hoop dot ik eindelijk zelf zou goanlezen; ik heb het
verslonden en ben nooit meer opgehoud en met lezen. Helqqs heb ik op een gegeven
moment ol mijn jongensboeken verkocht. Mijn voder wos doqr woedend over.
Achterof heb ik er zelf ook wel spijt vqn. ïk heb dit boek oltijd nog eens terug willen
hebben, moor het heloqs nooit meer teruggezien tot vondoog, hierin de e.taloge."

Hij belooft gouw een keer terug ïe komen cls hij meer tijd heeft.
Op de vroog op hij nog veel leest , is het onïwoord: "Jq, ik ben uitgeverl"


