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Doelstellinq:
Het verzomelen, bewaren
en ter inzoge geven von in
príncipe niet recent
verschenen kinder- en
jeugdliterotuur, in het
bíjzonder uit het
Nederlonds e t aalgebied -

Von het bestuur

Ook in de vokontietijd zijn we von dinsdog- tot en met vrijdogmiddog
open en we krijgen dan veel toeristen uit heel Nederlond op bezoek.
Dit hebben we onder meer te donken oon de vermelding van onze
bibliof heek ols 'bron van nostolgie' in het ïijdschrif t Kampioen van de
Á.N.W.B. De leuke column in de N.C.R.V.- gids von Jos Brink, lid von ons
Comit é van Áanbav eling, deed door nog een s ch ep je 6 ov enop. D eze
bezoekers zijn lovend over defijnesfeer enraken soms totoal ontroerd
als ze hun oude jeugdboekenterug zien. Sommigenkopen enkele6oeken,
anderen doen een gift, allenverspreiden ze de naam StOK door het lond.
Von het Prins Bernhardfonds hebbenwebericht gekregen dst het fonds
de komende twee jaar voor 50 % wil bijdrogen in de kosten
von viïrines, computers, etc., tot moximoal € 25OO,-.Het bestuur is druk
doende om voor dieandere 50% ook subsidiegevers of schenkers te
vinden.

Reint Jan Terbrjhe, voorzítter S\OK

Uit de biblioth eek

Gezochf fer complefering:

*Flipje-albums met stroken Flipje-
ovonturen

*losse stroken Flipje-ovonturen
*Flipposcoop

zie verder ochterop voor meer over Flipje



Mory Pos: hlaav hef land van de roode rhododendron. Kompen, J.H. Kok (1937)
E. Bergsmo-Bergsms Dodo.6oudq, 6.B. van Goor Zonen
C.Joh. Kieviet: Frans van Dorentí|. Alkmaor, Kluitman, 3" druk.
Ello Vémor: Een meisjeshuíshouding. Alkmaor, Kluitmon.
Êlize Knuttel-Fobius: Op duinzicht. Goudo,6.8. vqn Goor Zonen

Boekbespreking door Jonneke von der Veer
Mory Pos, Naar het land van de roode rhododendron. Een jongen en meÍsje gaan op rek. Met
illustroties von Paolo Poschetto, Kompen, J.H. Kok, Í19371.

Mory Pos (L904-I987) was reisjournaliste. Zijbezocht allewerelddelen en hield doorover ongeveer
drieduizend lezíngen. Doornoost schreeÍ zi j over haar reízen zo'n tweeduízend artikelen in kronten en
tíjdschriften. Tussen t93L en 1975 publiceerde zij bovendien vijfentwíntig (eugd)romons en
reisboeken.In 1935 maokte zeeenzwerftocht naor Rome. De reis noor ftolië ínspíreerde hoar tot het
schrijven van Naar het land van de roode rhododendron (1937). Dit verhaal gaat over Eddo en zijn
pleegzusje Riekie, die, als hun vsder op zakenreis is noor Indià. enkele moonden bij een tonte in Noord-
ftolië logeren.Voorol voor Eddo is de reís bijzonder, omdot zijn overleden moeder ín deze streek is
opgegroeid. Ze worden gostvrij ontvongen en sluiten ol gouw vriendschap met de bergbewoners.
Tijdens de logeerpartij zien de kinderen veel van de omgeving en horen ze van een oude man,
Bortolomeo Tron, veel over de geschiedenis van de Waldenzen, zoals de bewoners van de streekheten.
Deze Waldenzen vormd en in de zeventiende eeuw de eerste protestants e gemeenschop in het
kotholieke ftolië en zíjn vanwege hun godsdienst vaak vervolgd. De vervolgin gen gingen gepaord met
bloedigegevechten, woorbij veelWaldenzers omkwomen. De verhalen vsn Bortolomeo ïron zijn
doorspakt met bewond ering voor de moed en stondvastigheid waarmee de Waldenzers steeds streden
voor hun geloof , dat ze niet wilden oPgeven. Voorol Eddo sprekzn deze verhalen erg aan. Hij voelt zich
door de ofkomst von zijn moeder sterk verbonden met deWaldenzers.
Het verhaal eindigt met de terugkomst von voder op de verjoordag van Riekie. Doormee eindigt ook de
logeerportij. Eddo 'neemt zich voor om eens, wanneer Vader hem zal loten goon, terug te keeren naar
het lond von de roode rhododendron, noor het land van zijn Moeder en von hier uit zijnzwerÍtocht
over de wereld t e beginnen....'

Het boek is vonuit een duidelijk protestonts-christelijk perspectíeÍ geschreven. Eenherziene herdruk
verscheen in 1973. No de dood von Mary Pos verscheen in 1994 nog een herdruk.

Illustrotie: lbarbal
Bortolomeo Tron. Uit: Mory Pos, Naar hef land van de roode rhododendron. Een jongen en meísje gaan
op reís Met illustroties van Poolo Poschetto, Kompen, J.H. Kok. LI93T|



Boekvergelijking door Lot von den Akker
Zestiende druk, op rijm gezet
Vele ouderen en misschien ook wel weer wat jongeren kennen 'Hansje ín Bessenland'van
Elso Beskow

Mij werd het in elkgeval sls kind door mijn grootmoeder voorgelezen enkekenwe naar de schattige
dochtertjes von roodb essenmoedertje, woarvon ik me verbeeldde er eentje te zijn met twee kleine
vlechtjes en een jurk met pofmouwtjes.
Helaos is dot boekj e, zoals zovele andere ergens onders in de familie terecht gekomen.
Blij was ik dan ook toen ik het bij StOK weer tegen kwom en de zo vertrouwde plootjes weer terugzag.
De tekst kwom me echter minder bekend voor, maar ja, tussen zes en zestíg zit een longe tijdl Loter
vond ik het boekje voor mezelf ook weer, op een kinderrommelmorkt. 1ód' druk, op erg vergeeld popier
en geplakt met cellotape.
Bij een schenking oon StOK ontvingen weweer een exemplaor. Tijdens het nozoeken of het eenbetere
wos don diewe ol hcdden, bleken we er zelfs al tweelebezitten.Een5d', en jawel, eenl6d" druk. Tot
onzeverbazing ondergebrocht onder ïweeverschillende categorieën.Teweten: prentenboeken en
prentenboeken op rijm.
Nu bleek dat de vijfde druk gua tekst totaol verschilde von de lód" druk, woorin vermeld staot:
Versjes van Johonno Wildvanck. Hethele verhoolvon Honsje is hierin op (kreupel) rijmgezet.
Al lezende in de 5d" druk kwcm eindelijk het echte {eest der herkenning tot stand.
Of het komt door nosfolgie weet ik niet, moor het origineel vind ik veel pakkender don de berijmde
versie. VergeliJk zelf de lsatste pogino:

5d" druk:

- De volgende morgen gof hij de besjes oon moedertje. Hij had de roodbessenmeisjes en de
blauwbessenprinsjes op een stuk popier uitgetekend en zijn zuster hod zijn hondje vostgehoud en om er
tussen te schrijven: Voor Moeders verjoordog von Honsje. Dat Moesje blij wcs met dit kostalijk
geschenk von hqor Hcnsje behoef ík zeker niet tevertellen! _
1ód" druk:

_ Toen devolgende morgen Honsje is ontwookt,
Het hij zools je zit het portret gemookt
Von blouw-prinsjes en roodbessen-klontjes
En zíjn zusfer schreef keurigjes tussen deprent:
'Voor Moed ers ver jaardog, von kleine vent.'
En dat zettehij tegen de mondjes _

Met z'n 'roodbessen-klontjes', 'kleine vent' (wot niet klopt met de tekening) en z'n'keurigjes', doet deze
uitgove m.i. veel gedateerder oon dan het oudere origineel.
Hoewel ik nu ean mooiere 16d" druk heb gevonden, op goed papier en met beter uitgevoerde kleuren,
ben ik notuurlijk nog op zoeknaar een5d" of eerdere druk voor mezelÍl



Het sto

Het kopotte kinderboeken odoptíeplon...

'federeen'die mef oude kinderboeken te maken kr(gt, 'heeft er íefs nee'. Jeugdhertnneringen spelen

daarbíj vaak een ro/. Daarin ben ík geen uitzondering. fu\Íjn jeugdherínnering concenfreert zich híer op

de avonfuren van Flipje, hef fruitbaasle van Trel, díe vanaf de jaren dertíg fof in de iaren zestig van

de vorige eeuw zíjn uítgegeven door iamfabrikant 'De Befuwe' in Tiel.

Mijn ouders hadden een kruídenierszaak en daar werd ook jam van De Betuwe verkochf. De Betuwe

had een (longlopende) spoaractie met zegelt jes, de Flipje-logo's op de etiketten, díe uitgesneden

moesten worden envervolgens opgeplokt enopgestuurd nqor ïiel in zekereoontollen. Hoewel wij in ons

gezin ons best hebben gedoon om het voortbestaon von firmo'De Betuwe' te garanderen door de

consumptie von veeljom, ïovosous, oppelstroop, etc., wos dot toch niet genoeg om de series

Flipjestrips compleet tekrijgen. Doqr vond mijn vader hef volgende op'. dejampotjes werdenvsnwege

het stotiegeld oltijd braaf weer bij ons ingeleverd, waorno mijn voder de zegelties díe er niet

ofgehoold woren door de klonten, er olsnog ofhoolde.

Ookkreeg ík een Flipposcoop( à f l. 0,151): een bouwploat, die uitgeknipf , gevouwen en met '6luton' in

elkaor geplokt moest worden. Een serie van ocht beeldverhaaltjes, op stroken papier gedrukt, werd aon

elkoor geplokt en om eenbijgeleverd stokje met gleuf gewikkeld, net als een filmrol ineen fotocomero.

De'film' werd achter het'toneel' doorgevoerd noar het andere stokje met gleuÍ, koorsje (!) of
(zok)lampje erachter en de Flipposcoop wos gereed.Dezebezorgdevelen en ook mij uren kijkplezier.

Voor het bewaren von de filmstroken kon ook het zogenaamde Flipje-slbum oongeschaft worden,

waarmeeje don een'prentenboek' kon moken. Of dif album met zegelt jes kon worden bijeengespaard

of gekocht, weet ikechter níet.
Ten slotte werden, na een longdurige onderbreking, de ovonturen von Flipje in de joren zestig in de

vorm von een serie geniete boekjas opnieuw uilgegeven.

Het vervolg van dit stukje gaat echter over de oorspronkelijke Flipje albums.

Zo rond de (her-)opening van de kinderboekenbibliothezk in Zutphen werd een odoptieplon

gepresenleerd. Men kon een beschodigd, moor toch woard evol boek adopteren en daorvan de

reparotiekosten voor hoor of zijn rekening nemen.

Dot hod ik ook kunnen doen, moor ik vond het uitdogender om de reporoti e van een tweetal Flipje-

olbums te odopteren. In een ver verleden ben ik opgeleid toï boekbinder, vondoor.

Mijn voorst el werd geaccepteerd. De bedoeling wos om van de twee 'incomplete' olbums er één zo

origineel en compleet mogelijk te maken. Von de rest zou een'uitleenbaor' boek kunnen worden

gamookt. De, in de loop der ïijden volledig losblodig geraakte,olbums werdenmeegenomen en thuis op

de stapel 'onderhanden werk' gelegd. Tn een i jverige bui werden de olbums onlangs van de plonk gepokt

en op volledigheid geconfroleerd. Al gouw blaek dot de inhoud bestond uit een oontol complete

verhaolseries en doornaost nog enkele incomplete. Gezien de spelling dateren dezevon vóór 1950. De

olbums zelf zijn nog wel te repareren. Er wordt nog onderzocht of de oorspronkelijke spiroolbinding

opnieuw oongebracht kan worden. Dot is ofhonkelíjk von de beschikboorheid von geschikte opporotuur

in een boekbinderij.
Voor zover tot nu toe kon worden ochterhoold bestoot dehele ovonturensarie uít minstens 33,

mogelijk 40 verhalenseries von alk B verschillendebeeldverhaoltjes. fn totoal zal dat eentiental

olbums hebben omvat.

Het 'achteloos' adopteren von een paar boeken kon dus nog heel wal teweeg brengzn. Maar het is voor

een goed doel: het toegonkelijk houden van een stukje (commercieel-) cultureel erfgoed. En daor zet ik

mij groog voor in.

P.S. ÀAisschien is het mogelijk om olle Flípje-ovonturen, door de medewerking von íedereen die

dit leest, olsnog te verzamelen tot een compleet geheel. Wellicht liggen er nog ergens Flipje-

olbums, Flipje-stroken of zelfs een Flipposcoop op zolder? Overeenkomstíg de doelstellÍngen,

moet u ze uíteraard wel grotis ter beschikking willen stellen-


