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Doelstellinq:
Het verzomelen, bew aren
en ter inzage geven von ín
principe níet recenl
verschenen kinder- en
jeugdliterotuur, Ín het
bijzonder uit het
Nederlondse toolgebied.

Von het bestuur

We gaan met Stichting't Oude Kinderboek het ïweede joor in en doen dot onder
meer door voorïoon het StOKpoordje dubbel zo dikte moken. Over het wel en

wee van onze Stichting in 2005 is een joorverslog opgesteld voor o.o. de leden von

het Comité. van Aanbeveling en de medewêrkers. Enkale punten dooruit zijn:
ap 16 december 2OO4 is bij de notorissen Veldhuizen, Beens en Von de Castel te
Amersfoort de oprichtingsokte geposseerdvan de 5ïichting't Oude Kinderboek
(StOK) teZutphen. Voortgekomen uiï heï Zutphense filioolvon Sïichting
Kinderboek Cultuurbezit (5KC) te Winsum werd op die dotum StOK zelfstondig.
In het eerste joor von hoor besïaon mocht SfOK zich verheugen in een groeiend
oonïol boeke n, 6 ezoekers en belongstel li ng.

Donkzij vele schenkingen steeg het oonfol boeken in 2005 von co 12.000 noor co ii
14.OOO. De boekenzijn opgenom en in eendigitool bestond. ïn de tweede helf t van 

ti

2005 is begonnenmet het voorzien vsn deboekenvon eenStOK-exlibris. Dit zol r)
,,^^^.,^_ À^ tímedio 2006 afgerondzijn.Zo'nl95boekenzilngerepareerd. De omvang von de i;

schenkingen is zo groot dot noor schotting nog vijftienhonderd boeken pos in l
2006 kunnen worden geselecteerd í
Op 8 opril is SIOK, in aanwezigheid von diverse genodigden, het bestuur en de fi
medewerkers, offícieel geopend door mevrouw Marieke Schriks, wethouder von de "..

gemeent e Zutphen. Op 1O opri I werd de open dag bezocht door 108 'í
ïelongstellenden. t
Tn 2OO5 heeft SIOK 1379 individu ele bezoekers ontvongen en 168 deelnemers in f
groepsverbond. Er zijn 884 boeken uitgeleend oon individuen en !56 in 'bruikleen' li
gegeven oon instellingen en porticulierentenbehoeve von studie en onderzoek. !!
Aanhet eind von 2005 sïonden 34 donoteurs bij StOK geregíslreerd. li
Gedurende het joor zijn de etalage en de vitrines diverse keren ingericht rond tl
een themo. Het themo 'f ndië' riep veel sentiment op bij divers e bezoekers. Een ii
geblindeerde etaloge met een foto von olle bestuursleden en medewerkers ols í
'verborgenverleiders'bleek no de oÍficiële opening het themo'Een nieuwe stort' 

1

uit te strolen. Het themo 'Oorlog en bevrijding' werd opgevolgd door 'Fietsen en !!
treinen'. In de vokontietíjdvroeg de'Kostschool'de oondocht. Het joor werd {i
afgesloten meÍ'Sprookjes von Andersen'. 
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tt

Stichting 't Oude Kinderboek, die ols kinderboekenleenmuseum met veel )i

enthousiosm ewerkt osn de instondhouding von belongrijk culiuurgoed en (
bijdroogt oon versterking von Zutphen ols museumstod, is bij bestuur en ll
medewerkersrngoedehonden. Zijweet zichgedrogendooráebdenvonhet I
Comitévan Aonbeveling, de donoteurs en develebezoekerè en schenkers von í
6oeken. Het voortbestoon von SïOK is echler pos gewoarborgd ols I
subs i dieverl eners,sponsors en anderen deze st i chti ng ruimhortig er onderst eunen. i

,l
ÍReint Jon Terbijhe, voorzitter StOK

Donafeursblad van 5tíchting 'f Oude Knderboek.
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; il a 5. Adomo von Scheltem o e.a., Vergeet mj níet. Amsterdom, Allort & Von der Mode, 1854. ll 

',

|l il - m"V Amend, Uw foekomsf weten2Den Haag, A.W. Segboer's Uítgevers Mootschoppi i,l9z5. ll ii
ff ll - Marionne Jurgens, Van een ,ïongen met een Toverpaard. Antwerpen-Arnsterdom, Uitgeverij De Sleutel, 194ó. ll í
fl fJ 

- sneeuwwitje / Roodkopje / Assepoester I Kleín-Duimpje. Nijmegen, uitgeverij v.d. Zande,6.R.D.N.-20-95. llil.rr

i

ll Soms is niet alleen de inhoud enlof het uiterlijkvan een ti : - . _.. ,, i ï
li 
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i oEscHENKBEsIREKTNo_ ffi@5* ffiJ -4.r. Ádomo von scheltemo e.o. , Vergeer nrj niet. ffi --- ffid, P:.1 en poezii Met zes sekteurde ptoten, ''\ Wffie@ffiffi ffiË# ffi&Btr" f,Fi Ámsterdom, Állort & Von der Mode, t18541. : ii i *'{}&È'* 

i
I So^. is niet alleen de inhoud enlof het uiterliik van een i I

7l 6oek interessont, moor ook de opdrocht die in het boek i uÊflIl sfl rsilll' I ,i

' geschrevenis. Dqt is bijvoorbeeldhet geval met de i ., I t
uitgo ve vergeef mt1 nief ' Proza en Poëztj' De hierin 1 o. ,. ^r* na ,,brri'e' ïf, r, Frrblon, Ê, r, ru dm BerÀ i 

:>

?, vermelde opdrochf luidt: 'Aan Honno Jeukers dievonlT .À,r'D*s{ar"f,siÀN.l*aqÁ.L9ê38$,p.r.v.r"",*",' i '

Recente Schenkíngen:

- C. 5. Adomo von Schelt emo e.a-, Vergeef mtj nief. Ámsterdom. Állort & Von der Mode, 1854.

- Moy Amend , Uw foekomsf weten2Den Hoog, A.W. Segboer's Uítgevers Mootschoppi j, 1925.
- Morionne Jurgens, Van een ,Iongen met een Toverpaard. Antwerpen-Amsterdom, Uitgeverij De Sleutel, 194ó.
- Sneeuwwitje / Roodkop je / Assepoester I Kleín-Duimpje. Nijmegen, Uitgeverij v.d.Zande,6.R.D.N.-20-95.

li1 Sepfember 1882 tot en met t7 December 1884 geen '.,::y,.in*fr**á'rl"#.;'l 
enkele mool de nooischool heeft verzuimd.'Wie Honno .l *"o*'ulï;*iïfffi,l;l*-*-

) - --'-'-***'
f. Jeukers is, is niet bekend, moor het wos vost een j

I plichtsgetrouw, hordwerkend meisje dot zich goed oon i 
*'"

ofsproken hield en dus olti.id present wos op da

il n""ïr.i""r 
"u- r. -'- -F -- i *rt c firlilru'ur ïrtÈha.

$ Zools da ondertit el aangeefÍ, bevot he'l boekje \' qedichlenenverhalen, ruim dertig in totool. Dezezijn ':

il á"ti.ht op de oudere.i"rqa en zi.iívon de hond vcn 
" I *"tffi$pi$&r'

,-lvJ{:, diverse outeurs, onder wie C.S. Adoma von Scheltemo,
ii n H Broens, Elise (die als enige een loevoegrng krijgt, te :'>l 

weten 'Schri.ifst er van Hermine'),Christino van 6ogh, ,Á, .,, .,,jïY*:: ..,--.\ " rJ{Y .Àil,,il{T & rÁ,lf }EB !{ÀtrD.

:: J.J.L.IenKate, H. ïollens Czn.en J. Wijsmuller.Enkele x$ó
( -^L-::.,^-- L^LL^- ^^t- -.. -^^ ^-:^^ L^'-^--.L^:., ##

I t"t"n's.t',riiist"r von Hermine'), Christino van Gogh, ,/, .,,,.,,T-jïp|}...-- k
i r.r.r-. ten Kaïe, H. ïollens czn. enJ. wijsmull er. Enkele $i 

Àrr'À1{r & rÁ'o* DFu uan*' 
FHt( 

schrij vers hebben ook nu nog eníge bekendheid. ffi6\.4w-y. " - -.^ ^ilft|
l?,,::lrbeeldC.5.Ádomovon5cheltemo(1815-1897),ffiffi

J.J.L. ten Kote (1819-1889) en H. ïollens Czn. (1780- t'l'\'epl

1856). Voorol de lootste wos populair in zijn tijd. ïollens vertolkte het olledoogse huiselijke geluk, de
liefde voor vaderlond en vorsf, delevredenheid en de liefdodigheíd.Veel succes hod hij meï het nog

steeds bekende lied Wíen Neêrlands bloed (187t) en De overwintering op Nova Zenbla (1819).

De inhoud van Vergeet ntj niet is stichtelijk ïe noemen. Het boekje opent mef een voorwoord in de vorm
van een gedicht von Ádomo von Scheltema. De eerste strof e hiervon luidÍ: 'Mijn jonge vrienden, die den
tijd / Met weàrzin slechts onnut varslíjt, / Enboven spel, u nutte boeken / ToI onderhoud vangeest
begeert, / En telkens tot hun schot u keert , / Om níeuwe winst en vreugd f e zoeken:'. Kortom, lezen en

herlezen goot boven spelen, want de geesl moet'onderhouden'worden.
Moroliserend is zeker ook 'Een Drietol Weezen' , een gedicht von ïollens. De ondertitel hiervon is 'Op de
Zílveren bruiloft von hunne Pleegouders, hun een kristollen korf met bloemen oon biedande'. De'drie
wezen'tonen in het vers hun donkboorheid en smeken God het 'bruiloftspoor' zijn 'rijksten zegen' Ie
geven.

Het prozo is niet minder stichtelijk. Von Elise is het oangrijpende verhool 'Devergelding'.opgenomen,
'i;, over een blinde man die na een operalie weer kan zien. Zí jn donkboorheid toont hij vele joren loter ols
!) r -. r

ii nii de weduwe von de arts die hem geopereerd heeft en hoor zoon uit eenbrandend huis redt enhen
|i vervolgens in zijn huis onderdok acnbiedt.

; O" ,.í gart"*de ploten in Vergeet nj nietzijn lithogr afieëndie gedrukt zijn bij P.W.M. ïrop. fn de
))

ii'r. 2; .) t')\L(
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rj k*m*n mcí c** hlij genrn*cl

Àis kindr'*n in uw feesiz**i binncn,
S*liefden, *ie.we als oudcrs rninnen!
'lFij k*men met &*n sf;geflgroet,

En utro*ijÊn op uw huwlijkspnrl
'ïf'at Inover en e*n ï:l*elt r:f wnt.

Eerste strofe van 'een drietal wezen' door H. Tollens Cz.

r

,.3

vormgeving von het boekje volt het gebruik von diverse letlertypes op, wot niet ongebruikelijk
wos in de negentíende eeuw. Verder begint elke gedicht en verhool met een versíerde initiool
woorin eenbloemenronk verwerkt is. De omslog von het boekje is von rood leer.HeI geheel
mookt een verzorgde indruk-
Heloas zijn geen gegevens beschíkboor over dewíjze woorop het boekje destijds ontvongen is.

Ook zijn er geen herdrukken von bekend . Ongeïwíjf eld zal het zijn weg gevonden hebben naar
de'broofsten' onde? de negen'fiende jeugd.

Jonneke van der Veer

Uit de bibliotheek

Zoals u wellicht gelezen hebt, hebben wij in de moonden december en januorí een donateursoctíe gehouden.
Onder deníeuw ingeschreven donoteurs zijntweeboeken von Andersenverloot. De winnoors zijn
(frrrromgeroffel):
1. Mevrouw ï. Schouten enmeneer A.W. de KooJ uit Dordrecht. Zij ontvongen: Sprookjes van Hans
Andersen, uit het Deensch vertoold door Christine Doorman en geillustreerd door Rie Cramer, vijfda druk.
2. Mevrouw W. Frowain-Nierkes uit Velp. Tijontvangt: Het leltjke jonge eendje door Theo van Hoytemo,
tweede druk.
Allen von hsrle gef elicíteerd!

Ook dit joor stoot er weer een oonïol nieuwe thema's op sïapel. fn het Iweede nummer von StOKpoordja
kunt u bijvoorbeeld veel over het circus lezen. Het lootste nummer beloofr een winterse verrassing, met
veel bergen te worden.

3
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Boekvergelijking
t;
ïí
ll HonS Brinker of De zilveren "ïhe rise of the Dutch republic" von de ll
ll historicus J.L. Motley besloot ze dot hoor 3

J schooïsen. volgendeverhool in Hollond zou spelen,hoewel zíj ll;t door nooiï geweest was. il'l

! Onlonqs wos er bÍj een schenking
Q 

-

)f oon StOK een mooi oud boekje
I 

""^ 
PJM ols titel

Zij komt in contoct met de fomilie Schorff die
in 1845 noor Amerika geëmígreerd wos en van
hen hoort ze v eel persoon I ijk e herinneringen en

onekdotes die de bron worden von het verhool
over Hons Brinker en de zilveren schootsen.

àHetboekiseenprachtigschoatsverhool.Het
'f uit de tijd dot míjn eioen speelr zíchhelemaol of op en rond het ijs.

{ kinderen .ieugdboeken lozen Een steljongens uít Broek in Waterlond moakt
,,..eenschooïstochtvioHoorlem.Ámsïerdomenï olleen "De zilveren schaotsen" Leidennoor Den Hoo9, woorbíj vele

i. von Mororeet Bruijn kende werd bezienswaardighedenbreeduitgemetenworden.

. .:-_ r_ r -_ . rr. r r .. Daordoorheenspeelt hetverhool vandezeer
mlJn belongsÏelllnq geweKT' ('lng 

arme familie Brinker (ook uit Broek in
tl dit over dezelfde zilveren Woterlond) met tweekinderen: Hons en 6reeïje.- 

schaotsen? Da voder des huizes heeft door een vol zijn
verstond verloren. Hons ontmoel deknappe

LÉ' f,d h dokter Broekmon enweet hemteoverredeneens

.( v ÍI * I Í f noar zijn voder tekomen kijken. De dokter
lí, . I f IsJ verricht in het armoedige hut je een miroculeuze,. I r4Nl**F{ À , r: . -- i- .-r -

ll "De zilveren schootsen". Daor ik
,l'f uit de tijd dot míjn eioen

ll ,,,& l'h-F.e\* ï hersenoperotie, waorna devader geneest

I ftË ;]fE|glffi|* Creetje wordt de winnoor von de grole

it.*.:,ffiJÊ'#,ffih1vondheïteveeleenreisgíds,moornooondringen

'.i2",y:i,besloothij(meïtegenzin)hetboakuitÍ --Èffi> =-- - ïn 1867 verschenen de eerste Britse en
, --'.l!;w-t... Nederlandse edities. Het werd later in zestien
ll Voorin las ik doï het boak oorspronkelijkVoorin las ik doï het boak oorspronkelijk tolen vertoold en uitgegeven.

geschreven was door een Ameríkoonse: Mory fn Nederlond ontving da onderwijzer P.J.

Mopes Dodge (1832 - 1905). Nieuwsgierig Ándriessen in1876 het verzoek om het boekte
geworden 9in9 ik op zoek naat meer informotia verïolen. Andriessen wos schrijver von
over deze Mory Mopes Dodge. Het bleek dot zij kinderboekenmeï veelal historische
in New York gaboren wos en dot haar vader een onderwerpen en vond hat boek niet goed genoeg

balangrijke wetenschopper en uitvinder wos. om het integroal te verlalen Hij ging het
Mory hielp hem bij de productievan een omwerken. "Hod ik 't werkje von Mory Doge

moondblod "The workingfarmer". Zij trouwt met verïoold, ik zou tal von dwoosheden hebben
een L5 joor oudere echlgenoot, da odvocooï moeten debiteren, woorvoor mijn jaugdige
Dodge en zij krijgen twee zonen. Mory wordï ol lezeressen en lezers mij zeker op de vingers
heel jong weduwe en om financíeel op eigen getikt zouden hebben" , oldus Ándriessen ín ziln
benen ïe kunnen sïaon lagï zíj zich toe (op voorwoord.
oanroden von hoor voder) op het schrijven von Beroemd geworden is heï verhool uit het boek
gedichten en jeugdverholen. No het lezenvon over een jongetje dot door zijnvinger in het got

ll jl,4s\Y schootswedstrijd von het dorp enwint een poor

i " ,ffi* ffi4lilfUl I i zilveren schootsen. Het 6oek krijgt eenhappy

:r iïï:l f,ïffiï :ï,r"hdo 
kter sew or den i s

I
---oa-.----..-ïm.''mDeuit9everweeshetboeáorspronkelijk1fHi.1Íi '" -á



van de dijk te steken Hoorlem en Spoarndom
van een overstroming redt. Deze jongen is bij
ons bekend ols Honsje Brinker (de
hoofdpersoon uiï "De zilveren schoatsen")
moor het jongefje was eigenlijkhet zoontje von
de sluiswochter.
Hansje Brinker is echter een geheel eigenleven
gaon laiden.Zo stond op 16 ougustus 2003 in
"Het Finoncieel Dagblad": "Jon Bennink moet
zich bij Numico voelen ols Honsje Brinker. Hij
komt honden ïekorï om de galen ïe sïoppen."
En in het NCR Hondelsblod vant2 ougustus
2OO4: "De minister von Finoncien speelt voor
Hons Brinker. Schotkistbew aarder Zalm heeft
al zijn vrngers nodig om goten in de dijk von de
vaderlondse overheidsfinonciën te stoppen."

Beholve de uitgove von Ándriessen zijn er nog
andere Nederlands e bew erkingen von Hons
Brinker. Tn 1954 verscheen eenbewerking von

Margreel Bruyn onder detilel "Honnes Brinker
of de zílveren schoatsen; een nieuw verhool
noor het oude boek von Mory Mopes Dodge". fn
2OO5 ísverschenen "Hons Brínker of de
zilveren schootsen" von Anito von der Ven.

Liet Hoitink

Zoek een boek
Bij het sorteren von de geschonkenboeken kon het wel eens gebeuren doï je zomaor eenlosse blodzijde
vindt. Je kunt dezenatuurlijk direcï weggooien, moor heï blijft je toch intrigeren. Uit welk boek zouhet
kunnen zijn? Eens even ki jken, komen er namen in voor? Nee! Wot is de situotie? Woï is de spellingZ
Waor doet het me oan denken? Het wordt een soort puzzel, een echte uitdoging! Wot denken de
anderen er van? Tullen we de lezers von het "Stokpoord je" er op los loten? Zo is deze nieuwe rubriek
geboren.
In deze rubriek is het de bedoelíng dot u een Íragment uit een bekend kinder/ jeugdboek weet thuis te
brengen.Degenen diehet fragment hebben gevonden, moken kons op eenboeknaar keuze uit de
verkoopcollectie. Hier volgt dan meteenhet eersle frogment:

"Heb je de deur goed afgedraaíd2" klonk plotseling ooms stem uit de slaapkamer. Ze schrok er haast van

I in 't griezelig-stille huis. "ía" riep ze. lleer niet. Niemand vroeg of ze plezier gehad had, en hoe hef (*

gegaan was. Ïn haar ergen kamertje bleef ze even staan. Toen bekeek ze hef kaarfle aan het bouguet: it'l "f..f.t.van Laer, med. docf.", stond er op. "Aardíg van Karel," zei ze hard-op en begon zích fe onfkieeden. 't
l, Haar lurk ging toch nog nief uit, de veter was in de knoop gegaan. Ze kon er nief bij, en sjorde on hef los \i| * krygen, fot haar zenuwen tof hef uiterste gespannen waren en haar armen shp neerhingen langs haar i':i Uf 't êing niet /os; en ze durfde foch niemand roepen om haar even fe helpen. Ze ging in bed líggen zoals ff
l, t" was, en door vermoeidheid overmand, slíep ze in. Zóó vond tante haar den volgenden morgen in haar li'; witte jurk, nef een vuurrood gezichtle waaromheen in verwarde massa 't bruine haar zich kronkelde I

.iiÍ Schrijf het boek enhet hoofdstuk woorin het íragment voorkomt op een briefkoort en stuur dezevoor 't
il 1S-OS-06 noor Stichting't Oude Kinderboek, Loorsïroot 3l ,7201CB Tutphen . *
il O" prijswinnoor wordt in heï zomernummer (uni) bekendgemookt. t

t,
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Boeken met herinneringen

il V""l mensen die debibliotheek von StoK Er is één boek dot ik dolgroag weet zou willen ll

"| b.ro.ken, zi jn op zaek naar eenboek uit hun bezítten: Dokfer Langpoafmug von B. Polok. Het 
il

|| j"uga rooroàn ze goedeherinneringenhebben. is echter eenhelebiizondere oorlogsuitgave.en 
$

ll b"n ik heb goede herinneringen aan zeer zeldzaom. rk kon destijds bijna het .hele lf
ii g"uga boekeí. Doorbij heb ik als medewerker het boekja uit mijn hoofd opzeggen' over vader 

ii
il ;"";r echt iedereweek eenmiddog tussen al die Nochtuil, die bij het mÍddogeten plotsklops op 

|i
ff uo"k" n te mogen doorbrengen. ziin tong had gebeten. Een evenbiizonde_r.e I
I t,, het zienván Bolke de Beervan uiïgove ís Kom binnen tn het huis van ElPinfor, 

$
!i n."u.uildebrond of rn de soete suikerbolvon w. ookeen oorlogsuitgove. El Pintor was een I

ll O vondeHulstzie ikmezelf weerzitteninde schrijverscollectief dotkinderboekenschreef. ï
ïl c"z"lliqe huiskomer von het oude huis woorin ík De opbrengst von dieboekenwerd gebruikt om 't

|| Áii^ iága doorbrocht . op zondagmiddag, bij ondarduikers von etentevoorzien. De opbrengst Í
f, ,"á.i op-schoot. don ward er voorgelezen. van Dokter Langpootmugwas eveneens voor dot 

tl
ï votq"ns mÍj vond híj het zelf ook làuk, wont hij doel bestemd' 

if
ff r"ríook he"le longestukken.Eengevoelvan zokomenvelegoedejeugdherinneringen boyen 

ll
| ,ror^te enveiíigheid komt bij me op ols ik de bij het zienvan oude kinderboeken en met dot I
fi to"n voorgelezen boeken nu weer in honden heb. doel komen veel mensen dan ook noor SïoK in de 'í

ll u" oorlog-- ik ben in 1939 geboren - had geen Loorsïroot, woor we oltiid weer blij zijn ols we f
ff inuloea g-"noa op die voorleesmid dagen,hoewel ik het gezochteboek kunnen vinden' 

i|
)) me best ongsti ge momenten uit die oorlogstijd
I kon hu"innínn Hoog-Keppel, Liat Hoitink. :) kOn herinneren, '.oog-íePPet, LteI nolrlnK. 

,
Sommige uitspraken uit die boeken werden veel
gebruikte citoten bij ons ïhuis. Bijvoorbeeld: ,VWlL.l {il'-Ít_,_: jlr'l*'*r;.'j;rlnu,r', zei deoom von Rein, de n,ffibf t'--=-- ffi H1=

[ïiffi; i:ï,):,::::,Y],,";:rl"]i::l1iï; *rut{ffi soET[mjulKËRqil
1 

'Harke*,1nf1" 
op kasfeel Hemelhoogvan í

|.lo'"phineSiebekomt:,Wiebelooftennietwil{ffisjÏ'ffiéffisï'ri.q{Í

i 'ru*:ili'ï,:il?i'#irïfl',:iï:'' ffil Il] :"':''"':r:'''|u"Js'!rrJ"','',""1o-o"o'^"1,""t, ÍÍ4ïF€1ffifti\YJjru| trruI ii

',''ul9uuwve{'9eleKe(lfi|elqeoqKKer'5.'í-Gi{+
soete suikerbot WW 7"I- 

-***_:Fkf*l
Bijeenvondeveleschenkingendiewevooronze,N"ffi:I*-=_-iï:\ïl-'
bibliothaek ontvangen, zal eens het boek f OËf Ue I -: *$l"4L
Worfelmannefie saaf op reisvan B. Midderish- 

t óOOd V. G .,roJffiffiBokhorst. Bij het zien ervan sprong er meteen f ^ïX--f]$-*,. L, ., - ::' :,",,,:,'"" -ï,"", -' .,'.':,7o,, lrjilgr puPqruÊS vAN \a/.G.vor. d" HUÉruuN

I ?"n 
luikle ín mijn hoofd open. rk wos vijf oÍ zes ffi 

- I - 
i,, joor en kreeg van een oom en ïonte geld. f k ii

I hota. toen onmiddellijk noor eenklein I
I kontoorboekhcndeltje bi3 ons in de stroot en I
ff tocht 'Wortelmon net je'.Ik kon me de plootjes l
) nog precies herinneren. Net ols mel andere il\\-íj1 boeken ging ik met 'Worïelmonnetje' in eenhoek ll

)Vondekomerzitten,ochtereengrorefouïeuil,L onder een stoande schermerlamp. fk wos don zo ii
í_(if stit. dot wel eens vergetenwerd om me noor bed iiïtii 6

::\.:r,v.l:YY\^,i,l^,.'^^^-^^lt1'\,.ll^.:'\:lll\:li:lll'iÀ'i',\,Yil\:ill',Y,i'::\,t,\À;\^!Y!':.Yu.;\-:\Àli:i\'Yi:\-\,.:'.\;:\]i:



HÁKÁ-BOEKEN

Bij olle schenkingen zijn regelmolig boeken met
voorin een vignet met doorop 'HAKA Jeugd
Biblioïheek. Aangeboden door de Coóperatieve
Groothondelsvereniging "De Hondelskomer"
Rotterdom voor het trouwe gebruik von

v erpakt e H AKA arïikelen" .

De coóperotievegedachle wos omsïreeks 1860
overgewooid uiï Engelond enwerd in diverse
steden von Nederlond opgepokt. De consument
of "verbruiker" zools dot in cociperatieve
kringenheette, kon door "eigen" ortikelente
kopen de kostbore tussenhondel uitschakelen.
Tnt9l4 ontstond eencentrole orgonisotie "Da

Ook werd er een HÁKÁ kookboekuitgegeven,dat een
groot succes werd, en een Breiboek.

Hondelskomer" die de pÍootselijke coóperoïies n I ilffiffi I

ffiffiffifrH:ï,;ïiff;iï,ï'-ïiïr,ï;;i,í" F*ffiffiffi ll
fn heï HAKÁ joorverslog von l9?4 wordt W dffi ,i
vermelddot het verpokken von bonnen de %. ;ff" I

n*lmi*:.d*k**t*;:,., %ffi 1
kinderboek zonder bijbetoling. Het wordt een W

t
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Í

r

r

r
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succes. fn de lootste joren von hoor bestoon kwomen er Í1

joorlijks zo'n honderdvijftig duizend boeken op de 3
Van een vriendin, woar ze thuis zeer HÁKÁ morkt . Per boek moesten ongeveer drie à i
coóperatief ingesteldwaren, hod ik ol eens vierhonderd bonneningeleverd worden. ,
gehoord dot zij door die HAKÁ spooroctie En dÍe miljoenenbonnenmoesfenollemool verwerkt l
vroeg* vook mooie kinderboeke n kregen. Het worden op het HAHA kontoor in Rotterdom il
wos die coóperatie er notuurlijk om te doen dot 'rl

mensen zoveel mogelijk de eigen producten fn het joorverslog van t94O is vermeld dot "De li
kochten, wont olleen doorop kreeg je punïen. HAKA-jeugdbibliotheek ongewijzigd functioneerï", t{
woorvoor je don deboeken kon krijgen. doch dat verandert in de loop van de oorlogstijd. No li
Zo sneed het mes aan twee konten: De HAKA een bombordement op Rotterdom in 1943 wordt de t.verkochtzoveelmogelÍjkortikelenvonhetjeugdbibliotheekovergebrochtnoorDenHoog.Vonof

eigen merk en arbeiderskinderen kwomen oon die ïijd konden er geen bonnen meer ingeleverd tj,
mooie, met zorg gekozenboeken. worden. Het gaat longzoom bergofwoorts met De ii

HAKA jeugdbibliotheek en no de oorlog werd die í
Tn 1928 verschijnt er een coïologus woorin geheel opgeheven. .)

wordt vermeld dot ruim 28.000 boeken Twintig joor heefï deHAKA bibliotheek bestoon en li
verstrekt zijn. deboeken zijn in veelporticuliere verzamelingen ii
De HÁKÁ jeugdbibliotheek krijgt steeds meer aanwezig. .l
belongstelling
Noost de algemenerubriek in de cotologus komt fn Schiedom is een "Notionool Coóperotief Museum' ï
er een supplemeni voor kotholieke en woor ook een collectie von bijno 4OO HAKA ïoeken te 'í
proteslonts-chrÍstelijke jeugdboeken. Loter vinden is. fnlichtingen (OlO) 4270g?O l!
komen er zelf snog studiebo ekenbij. 

rc' vrLv 't

. Liet Hoiïink ii
Leonord P.oggeveenschreef dríeboeken ,i,

(,4

gëinspíreerd door de coóperatieve gedochte: Bron: ii
De zeven jongens von Duinoord, De zeven Hermon von der Lee,'De HÁKA Jeugdbibliotheek 'i
iongens rn de sneeuwen De zeven jongens in de leefl nog steeds', in: Boekenposï 10, moorï/opril t994. .l
lucht. Viruly schreef De wereld vanuif de lucht tt

en Henk Kemp enPiet Maree Het HAKA lucifer ,í

elland. t.
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Boekverqelijkinq

Níet meer te vergelijken! Pronk-, Zogezegde-, Fopperij-. Áls zodonig voorgestelde-

1,, vele tekenoors uit binnen- en buitenlond, dot het :: .-::. -;-^^, \,

onbeqonnenwerk is om een vergelijkingtemoken -*.* ^^*,*^,,ir^_ ,._^^l^^-^-,^-^-, ,^,^,,,,,r. 1-,'-"r-',::",' "", ': ';,_":'::"',,--r_ 
.._l_.'.'l 

', vertelt, getiteld,Eenvreemde prinses,. Wel vijf rien,. tussenolleverschillendeeditiesvanéénboek. ;; ,-..',J-'i'-'- --;.' -. ,-,,r"'---' '.-- -:' ;-' \
-:::::"_:';.-;:_; .--.-- blodzijden long wordt verteldhoeeen prinses iedereen

l| Nouurlijk blijft h.et voor eenliefhebber boeiend ,itto.nt en don door een dwerg genezen wordt, di; 
-- 

"t))omtezienhoehetgedichtjeindevormvaneenI:'''l.l:.l''>- - , .; , ,r vervolgens vetanderl tn een Prtns, waormee ze urTernoelr lK

li ^t]1"ïtoort 1de 
verschillende uitgoven is trouwt. Eenheelon-corroll-ochrig verhool. 

- - J 
lí,, oedruktenvertooldenhoeermetdevele ----'-. :--- --', -:',.r--.'-;". ,, ..

ff woordgroppen is omgesprongen. Het vergeli.lken .- ^^_ ,^^r^-*..,. .:,^^:,:-^,,-.^ ..^,,^.^---i ,^ ^^, , I t!"ï""t'-,':'"' ' '"' '".,'"':j"- ' met een hoofdstuk woorin Álice volwossenis geworden en t
vsn de illustroties olleen al is een genotl Altce in -^:--;: 

.^,::r; ,:^:^^- ..,;:_:.^: ,,,-- ,..,-,'-r'-; ;- . - I( .:-'-: "'.--':. :-;';;';;",,,:i',',:;:' ' zebezocht wordt door eenuitgever. Zijn kleindochter t')l wonderlandis'denkik'nogwelvaker heetook AriceendíeheeÍ,tweereenvriendin,dieook fl)) 
Io .nnnníio< ttnn ÀnAancon neer ooK Allce en ale neerr weer een vrlenoln' (

ff geÍllustreerd dan de sprookjes von Andersen' 
A-liceheet.(Kunt u het nog volgen?)Die vriendin kenr weer tll Uoew"l ik inmiddels zo'nl5O verschillendes zo n '?',u"ttt,n'l'":: remond die Dorothy Holden heet. Aan deze Doroth y heef t i')exemplorenhe6-wotnoghelemoolnietzoveelis,,;.

er zi.in verzameloars met wel 500 exemploren - is . -,;-.:- ;:*^;;^:r^: ^':'-:,, .,::^-' ^;,:: :.,--' -'.r"
.,het9roppigomVostteslellendoIjeeersteA/ice:-':.'::.,'',,:^;.^^::'.--^.^^::^:'.,'.^-,;--'-__,>
((

, toch ottijd de enige echreblijft. Nu r". ;;;;i-- boek von wil moken enbinnen een moond ligt dit in de )>

> mi.i de krossieke vertolingvon c. Reewijn:; 
"'' winkels' zodot olle kinderenher kunnenlezen' 

'Í.,. '.',j --. ..*- - - 'li:!i9:il Í l:"ï'Jn At dezeirems zijn er sewoonbij gefontose erd enwot nog ïll Alfred Kossmonn,moorhethod,olsikwotlofer ,;._-,- ,- -,;-l;_, '_--;,;,--_:'_,--_- -. --___-. _:' 'j> "': :" ,.':: _';-:;. "'.:'---_:':, qekker is, in ollerlei verschillende uitgoven overqenomen.ï qeboren wos. ook die von Eelke de Jong of i- ,;,-..-..,^:',,- .;,-_:,^.: ..^:--^r,;;^:-,^-..,-^"^..^:- ^- ,^'- -, -> ::--: -" 'l:-' .-"."'- l-'_-.:-'::: : _-', ,: Zo kwam ik bij zes verschillende uitgevers enbewerkers' Nicoloos Motsier kunnen zijn. Don wos mi.in , .-^ .^.^-r^-,,],^ *^^.^^^,-^^- -_^: n, _^,.,r^ ,;'-'--'-:-.'.-' . - ': ,,--.-'l';;;.---, -_.J" dezewonderlijketoevoegingentegen. Of zouden K. von
ff soepschildpod een imitotieschildpad, een ;^-,;^_^- ;,,^-:, ..^: ,,^^: - ;^."-,^i: ;^:*^,;;, ,. t .t , , . :-';-:-':",;,:'_l::: ,":-, r.- ___ Gelderen, Henri von Hoorn, Potricio Sommelsdi.;k, j
I ":ï:ll"P"!:f 

een fopschildpad gewees't'Tneen Á,eriattevon Hoorn, Ánkie von den Aardweg"n ...'louir" 11

.vertolinovonDr'FronsVerochtertwordt..-.'-'.-,.'__:._-.;.n '-: '.-" "r '-", - " -'-" ' ,' -""'"" "; "' A lcott (dot looïste zal wel een vergissinq zijn) één en ,l'( ochtereenvoloens gesproken von een Fop-. dezelfdepersoon ziln? Hoewel ik dot wel u".^o"d, ,, h",
ff schildpod, Bedotster-schildpod, een Kunst- --:::; ,:: ; ;^_: I^^,-^:;; ..^*^";;,^-,: ,.,;--' -

j schildpod, eenBedrieqlijke schildpad, een :^;,^:^-,:.:^:.-;:-::::::--,: ^:^::^:;:^r^ ,' 
': 

"_ i'// t, , vondoon komen: Costermons in Dronten, Goede Lectuur in' 
fsolts-schildpod' 

een Schijn-schildpod' een, 
nmsterdom, Jeugdlond inHeemskerk,Horenaeeí;r';-

'i Soi-disont-schildpod' een Mcokwerk-schildpod' 
Hertogenbosch, Von Horkemo & worendo.f in amste.aom ll\\

eenOnechte-schildpod, eenVolse schildpod. : ^^:.i;^:".;_,^'^:--^:;^:"-".:"-""'- ':::':-':-'--','.'"'': "".'."'"'-:1, , en Mulder&Zn in Amsterdom. (
eenVervonq-schildpod, een Kunstmotige schildpod, . "::::::, ,:;:..;;,^- ..:.^_-...^^- ,^. á^-^^t.i^ ,c^ ,t^ll eenGetrukkeerde-schildpod, ".nLor"-rih;iail' 

Graagzou ik willen wetenwaar het sprookje'Ee
- - - - -schrldq:d' een Lo:e-sc prinses' vondoon komt. Heeff iemond het ooit gelezen? ii) verder een Goochel-, eenZogenaamde, een Í J - 

li1.t.

|i Droom-, Mosker-, Gepalenteerde-,Para-, Woon-, I ar 'an Aon À,,oa $

Schijnbore-, Mom-, Onwore-, Onwsarachtige-, Niet- tl
echte- en Surrogooï-schildpod. HijheeÍt von de nood een ïAlice in Wonderlandvon Lewis Coroll is zo.yook ;;;9; 9;^;;*iln-r"-""^;;;; r;:;;;^ r,"i 0""*
zttttv- sfi Jur l uguul-)LililuPqu. r[J rrsél 1 vuÍt uE íruvu sEil it
deugd gemookt en zo een extra grap oon het boek ',;

toegevoegd. Nu komen we woor ik eigenlijk noor toe wilde: ll
hoe ver kun je goon bij een vrije vertoling? tl
Op een gegeven moment, in de joren vijftig duikt er een ii
versieop woorin inhet beginvon het boek, ols Alice met ï
hoor zuster oon de woterkont zit, dezelooiste eenverhaal Í
vertell,geliteld'Eenvreemdeprinses'.Welvijftien j,
blodzijden long wordt verteldhoe een prinses iedereen ii
uiïlochtendon door eendwerggenezenwordt,díe al

vervolgens verandert in een prins,waormee ze uiteindeliik ii
ïrouwt. Een heel on-Corroll-ochtig verhcol. ll

\ vertoold, noverteld, opnieuw verteld, verteld oon

,f Nederlondse kinderen, verteld voor de kleintjes.

tl in stripvorm verschenen, ols prentenboek, pop-up-

1| Ooek en kleurboek uítgegeven, gefllusfreerd door
5l vele tekenoors uit binnen- en buitenlond, dot het

{ onbegonnen werk is om een vergelíjking te maken
ll tussen olle verschillende edities van éénboek.

!! Notuurlijk blijf t het voor een liefhebber boeíend

Í o^ te zienhoehet gedichtje in de vorm van een
". muizenstoort in de verschillende uitgoven is
)):.1 gedrukt en vertoold enhoe er met de vele

t ^ .1.,' , ,,,- -,.,,. : l'1'errogenDoscn,vonHolKemoóworenoorïlnAmsTerdom t
eenOnechte-schildpod, eenVolse schildpod, : ^^:.i;^:".;_,^'^:--^:;^:"-".:"-""'- ':::':-':-'--','.'"'': "".'."'"'-:1, , en Mulder&Zn in Amsterdom. (
eenVervonq-schildpod, een Kunstmotige schildpod, . "::::::, ,:;:..;;,^- ..:.^_-...^^- ,^. á^-^^t.i^ ,c^ ,t^ll eenGetrukkeerde-schildpod, ".nLor"-rih;iail' 

Graagzou ik willen wetenwaar het sprookje'Ee
- - - - -schrldq:d' een Lo:e-sc prinses' vondoon komt. Heeff iemond het ooit gelezen? ii) verder een Goochel-, eenZogenaamde, een Í J - 

li

i! U.oorn-, Mosker-, Gepalenteerde-,Para-,Woon-, Lot von den Akker f,j -- --- - ,J

I
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