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De offícíële opening en de open dog woren een succes!

No een kort historisch overzícht over het ontstoan von de StOK door
onder get ekende v ert olkte wethouder Mori eke Sch r i ks hoar nostalg i sche
gevoelens, woorvoor zij haar eigenkinderboekenhad meegebrocht. Met
een forse ruk onthulde zij doorna de etalage, waarin veleboeken over
een nieuwe stort, een pril begin, etc. waren uitgestald. Boeken met
oonsprekende titels als Op eigen wieken, Alle begin is heerlrjk, De nieuwe
koers, De schouders eronder, enz. Bloemen, stokpaordjes en andere
ottenties droegen somen met de genodígden bíj oon eenÍeestelijke
en ontspannen openings sÍ eer.

Die sÍeer werd ook geproefd door ruim honderd belongstellenden
tijdens de open dag, mede noor binnen gelokt door een kleine
verkoopstond voor de bieb.

Voor medewerkers en bestuur wos het eenfijne opsteker om al die
belongstelling voor en rond het oude kinderboek te ervaren.

Reint Jan Terbrjhe, voorzíffer S\OK

Uit de biblioth eek

Wordt u donoteur?
Don krijgt u:
*ontvongstbevestigíng
*donoteursblod
*grotis kopersservÍce
*eindejocrsottentÍe

Wethouder Morieke Schriks verricht de openingshondeling
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Recente Schenkíngen
o P. Sïouthomer: Het Koningskind Nijkerk, Collenboch,tweede druk, 1939

Ándine: Jo en Fred.'s-Grsvenhoge, Blonkwoqrdt en Schoonhoven, 1896
J.W. v.d. Klei: De /l4issíssippi Express. Alkmoqr, Kluitmon, z.j.
Thijs v.d.Vecht: Tonnefje Rond. Meppel, M.Sfenverï &Zoon
M.Á.M.Renes-Boldingh: fk kom ferug zegt Loes. Meppel, A. Roelofs vcrn Goor,

derde druk, z.j.

Boekbesprekíng door Jonneke von der Veer
P. Stouthomer, De vriendschap van een Koningskind. Met illustroties von G.D.Hoogendoorn, Nijkerk,
G.F . Callenbach, I w eede druk [1939].

De eerste druk von De vríendschap van een koningskind verscheen in 1937 . Het verhoal wordt in de ik-
stijl verteld door de veerligjarigePeter Hopmon, die terugblikt op zijn vriendschop met de

zigeuner jongen Míek. Peter is door zijn oom en tanle lief derijk in huis genomen no de dood von zijn
ouders. Peters vijftien joor oudere zuster Dino is bang dot Peter bij oom en tonteniet tot het wore
christelijke gelooÍ komt. Vook spreekt zij met hem over geloofszaken en vroogt ze of hij op de goede

weg is. Dot laotste is niet altijd het geval, wont Peter is niet cltijd helemaol eerlijk.
Goudeerlijk is wel Miek , de zigeuner jongen, die Peter op school leert kennen. Ook Miak hoolt
kwojongansstreken uit, maar hij líegt er nooit over. Miek is eveneens we,es en woont in eenwoonwagen
bij zijn grootouder s. Tn tegenstelling tot zijn grootouders is Miek gelovig. Tussen Peter en Miek groeit
eenhechtevriendschop.Peter komt groog in de woonwogen. Hij voell er eenwarmes{eer, maar hij
proeft er ook oltijd verdriet, voorol bij Mieks grootmoeder.
Door Miek krijgt Pet er oog voor de natuur en leert hij dot eerlijkheid boven alles gaaï. Dina is blij met
de vriendschop ïussen Peter en Miek.Ze vindt het erg fijn 'daï 6od ín het hort van zo'n zigeuner
werkt.' Áls Dina sterft, vertrouwt ze erop dat Peter op het goede pod zol blijven.
Nodat Miek en zijn grootouders verhuisd zijn, verwaterf de vriendschap tussen debeidejongens.
Joren loter onfmoeten ze elkoor weer. Miek is beroepsmilitair en Peter moet herholingsoef eningen

doen. De oude vertrouwdheid is er nog. Miek vertelt dan zijn levensverhaal. Hij is de zoon van een

zigeunerkoning die bij een oonvaring met de polítie om het leven is gekomen. Zijngrootoudars hebben

zich toen over hem ontfermd. Hij vertelt Peter ook hoe blij detwee oude mensenwaren meï hun

vriendschop en dat dit hun afkeer von het christendom heeft doen verdwijnen.

DeZeeuw Posschier Stouthamer (L899-L97L) wos hoofdonderwijzer. Hij schreef diverseandere
jeugdboeken en werkte mee odn lees- en geschiedenisseries voor het onderwijs.



Vijfde of gezwakte druk

De boeken von Ethel Turner zijn gemokkelijk teherkennen oon de lichtblouwe bond, waarin ze
zijn uitgegeven. Doordoor volt het ook niet direct op dot er grote verschillen zíjn ïussen de
eersle vier drukken en de vijf de en latere drukken van Zeven kleine Ausfraliërs uit deze
serie. Uítgeverij Kluítman, díe de serie heef t overgenomen vqn uitgeverij Brunq & Zoon vond
het kennelijk nodig de teksï te moderniseren enhef boek opnieuw te loten illustreren door
Pol Dom. De oorspronkelijke stijlvolle tekeningen von A.J.Johnson geven duídelijk desf eer
weer vsn het eind von de negentíende eeuw , met dienstbodes in longe rokken en domes met
ingesnoerde tqílles en 'kopmouwen'. fn de eerste drukken spezlt het korset zelf s een rol in
het verhool. Meg, de oudste, krijgt op een gegeven moment een f louwte doordqt ze zrch te
strqk heeft ingeregen. Bij het verschijnen von de vijfde druk,'zijn de korsetten uit de mode
(zie de plootjes vsn Pol Dom uit de jaren twíntig) en wordt dehele scène gemoksholve moor
geschropt. Dit is nog wel ïe billijken ols het gaoï om een moderne uitstroling. Gekker wordt
het qls in de vijfde druk de rol von voder en zijn moníer von optred en zijn verqnderd! Waor
dekrnderen in de derde druk nog zeggen "Waorvoor zijn vaders eigenlilkop de wereldl... Denk
eenshoe heerlijk het zou zijn ols híj er niet wos.", wordt in de vijfde druk gezegd: "Woorom
zijn voders toch vook zo slreng? ...Denk eens hoe heerlijk wehet zouden hebben ols hij olles
goed vond wot wij graag willen." De eerste uitsprook is te begrijpen ols je leest dat de voder
z'n kinderen regelmatig ofrost met een scheerriem of de zweep, en dat híj een lichï
sodistische notuur heeft. Zo lezen we: '...De kopítein wos in een lome ploogochtige stemming
en zijn dik vuíl zoontle wos het enigevoorwerp in zijn nabijheid...'Het zoontje, Bunby, is zes
jaor en klein voor zíjnleeftijd, moor krijgt vervolgens in het hoofdstuk'Zwiep,Zwíep' een
ongenodig pok ransel. '...Bunby wrong zich in allerlei bochten om oon de zweep te ontkomen. De
slagen doalden neer op zijn ongelukkige schouders...' Voder moet dan een ogenblik pauzeren
omdot zíjn orm píjn doet von het slqon en hij zegt don ook nog: "Jij verochtelijke rekel, ik zol
díelagegeesrvanleugenachtigheid enlafheid uit je ranselen: ols je nietverandertzieik je
liever dood voor meliggenl" Dezweepzwiept zowelzeventienkeer en'...meerhadgeen
menselijk wezen kunnen verdragen De loaïste slag wos een wore morteling geweest voor
Bunby's trillende schouders...' fn de vijfde druk pokt vader zijn zoon alleen maor bij zijn
rechteroor enroept Bunby benouwd "Áu1", zonder dot er iets gebeurde.
Ook qon het eínd wordï devader in de lotere drukkenbeter ofgeschilderd dan hij wos.'....No
Judy's dood woren hem ziln zes overgebleven kinderen dierboqrder don ooit, en hij toonde
zijn genegenheid gelukkig hortelijke dan vroeger....in ploots von...Judy's dood deed hen zijn
zes overgebleven kinderen dierbqarder zijn don ooit, moor zijn genegenheid op hortelijker
wijze tonen dan vroeger, daortoe kon hij toch niet komenl...'

Zo maakte de eerste versie verreweg de meest indruk op me; vreselijk kon zo heerlijk zijnl
Het zoeken is nu nog nqor een late druk vqn De bewoners van l4rsrule en rl4oedertje Á4eg-

Lot von den Akker



Het st

Een Lener

Lezen

Vqnof dot ik kon lezen, heb ik het oltíjd veel en graog gedaan. Dat viel voor een kind in de

nooorlogse jaren nog niet mee. Ouders stelden andere prioriteiten bij het uitgeven von geld. Een

boekwosq.duur enb.luxe.Jekreegeréénols je jorigwosenols jegelukhadvon deGoedeSint.
En dot wos dot.
Dus togen mijn broertje en ik wekelijks noqr de bibliotheek. Doqr mochten wij per week drie
boeken meenemen Het wos eenheel probleem. fn de kasten grosduinen wos er niet bij. Je leende

de cotologus en maakte een lijstje. Was het lijstje 'opgelezen', don moakte je een nieuwe. En o jo,
deboeken woren strikt gescheiden. Meisjes lazenmeisjesboeken en jongensjongensboeken.Ze

stonden in oporte kosten. Er werd voor de kinderen niet veel nieuws oongeschaft.Zo kon heï
voorkomen dat je no een poor joor door de kost heen wos. Wont je hod ook nog eenleeftijdsgrens,
boven je eigen leef tijd mocht je níet lezen. Zo vroeg ik jongensb oeken te mogen lezen: doqrvoor

moest ikeenbrief je von rnijn ouders meenemenmet de mededeling dot zegeenbezwaor hqdden.

Eén von de drie wekeliJkse boeken wos meestol al uítgelezen voor we thuis woren. Het wqs ver vqn

de biblioth eek naar huis en onderweg zaten we op olle oontrekkelijke sf oepen, tuinen, muurtjes en

hekwerken ons eerste boek ol weg re lezen.

Toen hod ik geluk.

Tussentijds werd ík overgeplqqtst noor de víerde klos en o zaligheid, die mochten lezen uit de

schoolbiblíotheek. Welíswaar mqor een boekper week, moor doqr wqs wot op te vínden. Met z'n

vieren ruílden we onderling. Er woren veel vooroorlogseboeken, mqqr de onderwijzer die de

bibliotheekbeheerde, kocht toch ook wel eens wot nieuws. fk herinner me onder anderehet oevre

von Lizo Tetzner. Op school maokte het niet uit of je meisjes- of jongensboeken las.

Op de middelbore school wos ook een biblíotheek. Die wos twee mqal per week een middog o1en en

de onderbouw werd niet geacht qon literotuur al behoeftetehebben.Welazen olle bekende voor
jeugdschríjvende outeurs, moor dqor ookveel von voor deoorlog,onder ondere het completewerk
von Cissy von Mqrxveldt. Met de openbore biblíoth eek erbij kwqm ik zeker op een boek per dag.

Het wqs don ook misschien wel goed dat ze olles lieten stoon, ook ol wos het verouderd. Anders hod

je wellicht een dog niets te lezen gehad.

Het f íjne von SïOK is dqt ík daor ol mijn oude lievelingen weer terug vind. Het is olleen soms

moeilijk, omdat je tijdens je logere schooltijd een boek beschouwde ols iets dot er gewoon wos,

niet ols ieïs dot iemond voor jou hod geschreven. Van heel veel boeken weet ik geen auteur en

voorheen wqs het don moeilijk zoeken.

fs het erÍelíJk? Nou nee, niet echt. Míjn oudste dochter luistert Horry Potïer in de outo (don sto
je fijn in de file). Mijn jongs'fe dochter is treinlezer (fantosy in het Engels). Mooi jo, zij kunnen

don ook iets wqt ik niet kon. Computerenl

lAas (mef de hand) geschreven: /llevrouw Boerlage, Lochem


