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Doelstelling:
Het verzomelen, bewaren
en ter inzoge geven von in
principe níet recent
verschenen kinder- en
jeugdliterotuur, in hef
bijzonder uít het
Nederlandse toolgebíed.

Von het bestuur

Hé,hé, eindelijk zijn die oude computers nqqr de
schroothoop!
De computers die bij StOK gebruikt wetden,begonnen
st eeds meer kuren t e v ert onen. Ander e'kri jgert jes' lev er den
heloos geen verbetering op. We kregen er schoon genoeg vonl
Donkzij een subsidie von het Prins Bernhordfonds kon het
bestuur tot oonschqf von twee nieuwe computers overgaan,

woorvon één zelf s met een flotscreen. De medewerkers
kunnen nu vlot olle bestonden raadplegen en doordoor de

bezoekers von StOK nog beïer von dienst zijn.
Ook wot beïreft de contocten nqor buiten goot StOK met de
tijd mee. ïn het koder von een studieopdrocht is een

studente uit Kompen momenteel bezig voor ons een website
te onlwerpen, die noqr verwochting qon het eind vqn de zomer
op internet beschikboor zol zijn.
Enkele bestuursledenhebben bij de SESAM Acsdemie
(SEnioren voor SAMenleving) voorlichting gehod over

fondsenwerving. Ookheeft de Acodemie het bestuur
geadviseerd over het opstellen von eenbeleidsplon.
Op dit moment (holf mei) hebben zich ol meer donoteurs
oongemeld don in 2005. Door hun bijdrogen en door de

toenemende inkomsten qon gtfïen en de verkoop von boeken

krijgen we gelukkig een heel kleín beetje meer finqnciële
ormslog. Het StOKpoordje en StOK groeienl. We verwachten
de komende tijd wee? veel bezoekers en hebbe1 er zin in om

ze te lqten genieïen van onze mooie boeken.

Reint Jon Terbijhe, voorzitter StOK



Recente Schenkingen:

- Lucas, Annie, Een zwervelíng. Utrecht , C.H.E.Breijer,1889.
- Leopold, Koth. e.o., Een leuke logeerpartrj. Amsïerdom,L.J.Veen,191X.
- Styger-Kropholler, Tine, Tusschen de Durndoorns. Amsterdom, Von Holkemo & Worendorf , 1932.
- Weert de,Y., Een dag in hef crrcus. Helmond, Helmond, t972.

Geschenkbespreking

L.C. de Boone-Swortwolt, Hans en Elsje in
het Bloemenveld. Met illustroties von Ello
Ríemersmc, Ámsterdom, J.,Vt. Meulenhoff,
Mijn eigen boekjes : biblíotheek voor de
kinderkomer, t927.
Vqnof 1926 gaf uitgeveríj Meulenhoff te
Amsterdom onder de títel 'Mijn eigen boekjes :

bibliotheek voor de kinderkomer' een serie
boekjes uit voor jonge kinderen. Hans en Elsje
in hef Bloemenveld vonT.C. de Boone-

Swqrtwolt is een von de deeltjes in deze serie.
Het boek bevot korte verhqlen over kleine
dicht-bij-huis-belevenissen von jonge kinderen,
voorol kleuters. De verholen geven een veilige
en knusse kinderwereld weer en sluiten
daormeeoon bij ontwikkelingen in de kinder- en
jeugdliterotuur die rond 1900 von stort zijn
gegaan. f n die tijd onïstond er von diverse
konten kritiek op de negentiende-eeuwse
kinderboeken, woqrin morqol de boventoon

!la;* h:l:Ï alle llloe*eï: in zija rcbrrtj*, ntaar, *! *! trij
had er geen stelea aan grlalen.

voerde'. deugd werd beloond en ondeugd streng gestroft. Voorol de Piet de
Smeerpoets-verhqlen von de Duitse orts Heinrich Hoffmqnn (1809-1894) moesten het
ontgelden bij de critici. Tn deze verholen, die door Hoffmqnn 'vrolijke geschiedenissen'

werden genoemd, worden kinderen op gruwelijke gestroft voor hun kinderzonden^
Spelen met lucif ers wordt bijvoorbeeld of gestrqft met totole verbronding von hef
kind. Áls reactie op dergelijke verholen ontstond rond de eeuwwisseling een nieuw
genre kinderboeken woorin de kinderwereld ols mooi, veilig en knus werd voorgesteld.
Deze periode wordt met de term 'jeugdlond' oongeduid. Hef kind moest zo lang
mogelijk kind blijven, wos deheersende gedochte. De term 'zoet'volt nogol eens

wanneer over verhqlen en versjes uit deze tijd gesproken wordt. Dit heeft niet olleen
re maken met de sf eer von veiligh eid en knusheid die in de verhalen qonwezíg moor ook

met de stijl woorin ze geschreven zijn. Zo is er bijvoorbeeld voak sproke van een
overvloedíg gebruik von verkleinwoorden.
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Ookde verholen in Hans en Elsje in het Bloemenveldkunnen ols'zoet'besïempeld worden.
fn het titelverhoal logeren Hqns en Elsje met hun moeder bij een oom en tqnte, die een

grote tuin hebben. De kinderen vermoken zich voorol met het plukken vqn bloemen en

mooie grossen ('grosjes'), die don door moeder en tonte in een vqos worden gezet. Elsje
snopt dot de bloemen lange stelen moetenhebben. Hons, de jongste von de twee, begrijpt
dot nog niet zo goed. Hij plukt slleen de kopjes. Gelukkig weet moeder rqod. De

bloemkoppen worden op een bord met nqt zond geprikt en vormen met elkoor een kleurig
'bloemenschoteltje'.

fn'De verjoordog' is sproke vqn eenklein 'vergrijp'. Moeder heeft een codeautje gekocht
dot Bertj e de volgende dog oon zijn don jorige zusje Elsje mag geven. Moeder heeft het
pokje op de sïoel noost zijn bed gezet. Hij weet niet wot er in zit, omdot hij het onders
zou kunnen vercoden oon Elsje. 's Morgens heel vroeg wordt Bert je wqkker. Hij ziet het
pokje en is erg nieuwsgierig. Wot zou er in zitten? Hij pokt heï uit en ziet dqt het een
weegschooltje is. Dot is leuk! Hij hoolt de suikerpot uit de komer en goat met het
weegschooltje spelen. Moqr door wordt hij zo moe vqn dot hij temidden von popier, doosje,
weegschaoltje en suiker in sloop volt.Zo vindt moeder hem.Zij pokï het codeoutje weer
in. Als Bertje wokker wordt, snopt hij doï hij iets gedaanheeft wot niet mog. Moeder
kijkt hem eens ernstig oon en daarmee is het opgelost. De erkenning von de kleine zonde is
voldoende.

Een oontql verholen heeft een educatief tintje. fn'fn denherfst'wordt bijvoorbeeld een

herfstblodenschrif t aangelegd en in 'Buiten mistig - binnen blij' leerï moeder Evert en Bep

hoe ze heel net jes f iguren kunnen plokken van gekleurde rond je. Het educqtieve in dit
lootste verhool wordt nog eens benodrukt doordot de kinderen de octiviteit ervoren ols
'schooltje spelen'. Her leerzqme kqrqkter vqn deze verholen heeft mogelijk ïe moken met
de qchtergrond von de schijfster. T,C. de Boone-Swqrtholt , ove? wie verder weinig bekend
is, schreef nomelijk noqst kinderverhqlen somen met de pedogoge J. Riemens-Reurslog ook
een'leerboek voor proctische opvoeding von zuigeling en kleuter ten dienste vqn

huishoudscholen, cursussen K. en O., enz.', dot in 1933 verscheen.
Hans en Elsje ín hef Bloemenveld is door Ello Riemersmo (1903-1933) geÍllustreerd. Deze
qfbeeldingen, in kleur en zwart/wit, sluiïen goed oon bij de knusse sf eer in de verholen.

Uit de bíbliotheek

Het frogment uit de vorige oflevering vonZoek een Boek kwom inderdood uit
School-idyllenvan Top Noeff. Mevrouw Wildervqnk uit Êefdehebben we ols
winnores uit de inzendingen getrokken. Gef eliciteerdl U mog een exemploor uit onze
verkoopkost komen uit zoeken.

Ookdezekeer weer eenfrogment. U kunï deze vinden op pogino 5.

Aonvulling op orïikel over Hqnsje Brinker in StOKpoordje 2.1:

ïn Alkmoqr kunt u in het Honsje Brinkermuseum, Voordom 6,Tel.O(72)51LLZL7
nog veel meer over Hqns je te wef en komen.



Verschenen

Het stokpoordje in historíe, prent en

muzíek
fn het voorjoor werd StOK verrqst met
een bíjzondere schenking . Deze keer
geen'gewoon'boek ter oonvulling von de

kinderboekencollectíe. Nee, de heer I .

Winnips uit De Bilt en mevrouw W.
Sloger-rllqntel uiï Buren brachten een

totoql ondere uítgove mee naar Tutphen.
ïn Hef sfokpaordje in historie, prenf en

muziek, door beiden samengesFeld, ziln
'stokpoord jes' verzomeld zools deze
voorkomen in de geschiedenis, prenten
en muziek De ruim veertrg pogino's

ïellende publicotie opent meï de
vredesherdenking dieieder joor in
Osnobrijck plootsvindf . ïijdens die
gelegenheid stoot men stil bij het einde
von de Dertigjorige Oorlog in t648.
Onderdeel vqn de viering is het mqken

von stokpoordjes op de scholen, woornq
deleerlingenin optocht met hun

stokpoordje noor het cenïrum vqn

Osnobriick trekken. Woorom die
sïokpoordjes? Toen de vrede in t648
geslolen werd, deden de kinderen
oonvonkelijk niet mee aan de

festiviteiten. De kinderen nomen dot
niet en trokken meï hun stokpoorden,
destijds blijkboor een geliefd stuk
speelgoed, noor het poleis von groof
Pí ccolomi ni, de belonqrij kste
vredesonderhondeloor. Hij woardeerde
hun qctie en liet een speciale munt sloon

woorvon ieder kind een exemploor kreeg.
Op de munt, die in veel fomilies
zorgvuldig bewoord is gebleven, is een
stokpoord je af gebeeld.
Doorno volgen in het boek diverse meer
of minder bekende kinderversjes - ql don

niet voorzien von muzieknototie - woorin

het rijden op een (stok)poord onderwerp
is. Vqok zrjn deze liedjes voorzien von

een afbeelding von een stokpoordruiter.
Bijvoorbeeld 'Jon, mijn mon, wou ruiter
worden' (uit: Rijmpjes en versjes uÍt de
oude doos vqn S. Ábromsz) en
'Goeienovond, tqnt Betje, / goeienovond,
ome Jon,' (uit: Versjes dÍe wij nooit
vergefen von Mox Velthuys). fn de
rubriek prenten zijn eveneens vele
of beeldingen woqrop stokpocrdjes
voorkomen, te vinden. Een von de
bekendste is het schilderij 'De

Kinderspelen' von Pieter Bruegel uit cq.

1550. Ook in oude kinderboeken zijn vele
stokpoordjes gevonden, bijvo orbeeld
'Het hobbelpoord en het stokpoordje' in
J.J.Á. Goeverneur, êoeverneur s
Fabelboek (1873).

Bestuur en medewerkers von StOk
wqorderen het bijzonder dot deheer
Winnips en mevrouw Sloger zo veel
moeite hebben gedaon om ol die
stokpoordjes bijeen te brengen. Het
resultoqt von hun pionierswerkis een
verrqssende en erg leuke verzomeling.
Onze hortelijke donk!

ïllustrotie vqn Otto Eerelmon bij 'Heï
hobbelpoord en het stokpbordje' in
J.J.Á. Goeverneur, êoeverneur's
Fabelboek (1873).
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Zoek een boek

Hier volgt het nieuw e f ragment, woqrme e u weer een boek naqr keuz e uit onze
verkoopco llectie kunt wi nnen.

Weer in de sneeuw, mef hef vooruifzichf op een heerlijk bioscoop-programma, brak hij
los in overmoedige jool. Hij hield er een oorlogskreet op na, een woeste schreeuw, die
kinderen verschrikte en kaften en honden op de vluchf deed slaan. "Hooliaadíééééáé...!!!

Hooliaadióóóá!!!!...'En hij maakte dolle sprongen als een nukkíg paard, hinnikend en
sfeigerend, bijtend om zich heen als een dolle hond en dan weer malle gezichfen
frekkend voor den spÍegel van een winkel-étalage. Een koefsier mef een hoogen hoed op
den bok van een huurrijfuig frok zíjn aandachf... één welgemikten sneeuwbal... pàts.."
vloog de kachelpijp door de lucht, en een seconde lafer snorde een tweede bal in
fegenovergestelde rÍchfing, dífmaal fegen de kepi von een jong luitenanfje.
"Hoo I iaad iéééééé... !! ! ! "

Wie weet uit welk boek dit frogment komt?
De oplossing (titel en schrijver) kunt u sturen noqr Stichting't Oude Kinderboek,
Loorstroqt 3L,72Ot CBZutphen of afgevenbij onze bibliotheek, met vermelding vqn
uw noqm enadres.



Gevonden in boeken...

Álle boeken die als schenking
binnenkomen bij S|OK gaan door de

handen van de medewerkers. Soms rolf
er dan íets uif zo'n boek: een

boekenlegger, een kranfenknipsel, een

ansichfkaarf en nog allerlei andere
zaken. Die worden bewaard in een doos.

ïn deze bijdrage een overzicht van deze
vaak b ij zondere vondsfen.

* Het meesï voor de hand liggend zijn
notuurlijk boekenleggers. Dqor zijn er
dqn ook veel von, in ollerlei soorten.
Geborduurde blqdwi jzers,
rec lqmebo ekenleggers von boekhqnde I s,

linnen blodwijzers en é,én is gevlochten
zoqls een vlechtmotje dot je vroeger op

de kleuterschool mookte.
* Nogol wot ex-librissen en

onsichtkoorten wqoronder een hele
mooie, getekend door Rie Cramer.
* Een verjoordogskoort voor Joost in

Sneek met een 'verjoordogstuut' von

Akky.
* Boeken zijn kennelijk bij uitstek

. geschikt om bloemen of bloderen te
drogenwqnt dqqrvon is er ook eenhele
serie.
* Cotologi von kinder5oeken,
bijvoorbeeld'Jongens en meisjesbo eken
in "prochtbond" voor f l. 2,50 , f 1,75 of
fl. L,25, nog steeds in prochtbond'.
* Een heel mooi plootje vqn Rie Cramer
(een oguorel) von twee erwtendoppende
meisjes; meleen komt bij mij het
gedichtje'Erwtjes' boven von Annie M.6.
Schmidt:
Toen ze een meisje was van zevenfien
tlloesf ze de hele niddag erwfjes
doppen

Op het balkon. Ze wou de teil

omschoppen

Ze was heel woesf. Ze kon geen erwt
meer 2ien...............

Zo nieï de meisjes op het plootje von Rie

Crqmer, die lijken veel plezier te hebben
in de erwtendopperij.
* Een sinterkloqsgedicht:
'Ydel en verkwistend/Zijn de
v r ouw en / 7o moppert dogel ij ks / D e orme
Douwe/Moqr qch dqn hod jelMoor niet
moet en trouwen... ..enz.'

HeI eindigt met: 'voor Douwe die nog
geen ascese mint, wot sigoretten en een

groet von Sint.'
Dqt moet wel een tijdje geleden zijn,
wont wie geefl er nu nog sigoretten
codeou?
* krontenknipsels zijn er ook vele. Eén
serie knipsels bevot stukjes 'níeuwe

oogst' met eenbloemlezing von wot
kinderen zeggen. Bijvoorbeeld :

'Een jongetje wondelt op stroot met een

hondje aan een touw. Doï is zeker wel
een heel lief hondj e? , zegt een oude
dqme teder. Woorop híj koeltjes
ontwoordt: o nee, hij bajt ols ik hem

schop.' En zo nog eenhele serie
uitsproken uit kindermonden.
* Een reclomebloodje voor OMO. 'OMO,

de schoonste wos vqn uw leven' , een pak
voor fl. O,25.
* Een oondoenlijk schoolschriftje met
blodzijden vol enen , tweeën en drieën.
ïn gedochten zie Je een kind met het
puntje von zijn tong uit zijn mond

zwoegen op ol die cijfers.
* Sigorenbondjes von Elisobeth Bqs en

Willem ff . Die spoorde je vroeger , hele
schriften vol.
* Weer een Sinterkloosgedicht: 'Je

moet mqor boff en/ war een lekkere
sloff en' , en dot goot zo twee blodzijden
door.



* Het gedicht'Moeder'von 6uido
Gezelle, tn een keurig hqndschrift
op een schriftbloodje
overgeschreven.
* Een folder over een moqndblod
voor de rijperejeugd met een

ontwoordkoqrt met doorop ols

odres:
'Aon den heer directeur von het
Postkonïoor te Bqqrn.'

Toen wos je nog eens iemond ols je
directeur von het postkontoor in

Boqrn wqs!
* Een bedonkkqortje voor een

meísje dot kinderpostzegels (von 4
ct!!!) verkocht heeft. Een leuke
zegel met 'Tonte Nons, zat op een
gOnS'.
* Vier schottige , kleíne envelopjes,
von ouder w eï se visitekoortjes.
* Een mogozijnbon von een Ford-
dealer uit Amsterdom met op de
ochterkont een viertol citqten uit
'De blijde stilte'vqn de Clerc-Zubli.
* Mqqr het leukste is wel een

f older von Stoop's overdekt
zwembqd ín Overveen uit L932. MeI
geeslige t ekeníngen wordt het
voordeel van een overdekt bqd
boven het sïrqnd en een buitenbod
weergeqeven.

De heren werden in die tijd nogol

gediscrimineerd, wont ze moesten
voor een joarobonn emenl f l. 30,-
beïolen tegen domes f|.25,-.Heren
mochten don wel voker zwemmen
don de domes.

Driemoql per week wos er een

uurtje 'gemengd' zwemmen. Heren
moesten zich don zich dqn in een
'bqdcostuum' hullen en niet in een

zwembroek.

Zwembroeken kon je overigens huren
voor f f . 0,25, en een 'bqdcostuum' meï
bodmuts voor fI.0,35

Dot wos eengreep uit onze doos
'Gevonden in boeken' en oangezien er nog
dozen vol schenkingen in de kelder stoon
komt er wellicht ooit een vervolg.

Liet Hoitink
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Boekverqeli ikinq

Het verloren koffertje, een 6oek over het
circusleven, met ols roegift Een vlinder achferna,
tweeIitels van Án Rutgers von der Loeff-
Bosenou.

fk wos nog net geobonneerd op heï
kindertijdschrift Krrs Kras,toen op 25 oktober
L957 in het koder von de kinderboekenweek door

doï blod een prijsvroog werd uitgeschreven voor
het moken van een verhool. De eníge oonwijzingen
die de'Kris-Kros-Kinderen' kregen, woren de ïitel
en een donkere foïo von een lontsrenpool met
dooronder een kleine kof f er. Hoewel ik wel een

verhooltje heb geschreven (iets over een

logeerpartij, olleen met de trein, woarbij von olles

misging), kon ik me niet herinneren of ik het heb

ingestuurd.
Op 18 moort 1958 werd de uitslog bekend

gemookt, moor nog niets over de inhoud von het
winnende verhool. Pos in de volgende joargang, die
overigens in april begon, zou het verhool von Els

Nieuwenhuysen, de winnor es, worden
gepubliceerd De toen ol bekende schrijfster Án

Rutgers-von der Loeff verdiepte zich grondig in

het onderwerp van het verhool, dot over het
circusleven ging. Dit ondonks hel f eiI dot ze

eigenlijk niet von circus hield, omdot de dieren
vook in veelle kleine hokkenwerdengehoudenen
ze f egznnat uur I i j ke ku nstjes moesten u itvoeren.
Áls feuilleton verscheen Het verloren kofferfje
in 1958 in Kris Kras.Helass wos toen net mijn
obonnemenï opgezegd, omdot ik me er met mijn
veertien joor te oud voor vond. Gelukkigkreeg ik

het boek von Sinterkloos, met eenplaaggedicht
erbijl Het boek hod, net zools bij de. prijsvroog,
eenfoto op de stofomslog Het was een opnome

van een circusterrein , gezien vonochter het
tropje voneen woonwogen. fn het boekwaren
foto's von het circusleven in het olgemeen,

gemookt door H.H. Boudert, opgenomen. Kijkjes
achter de schermen: het schminkenvande
clowns, ocrobqïen in longe bodjossen, een

terreinfolo in de regen en eenkleine jongen die

zomoor een olifont oonrookt, enz.
Terwijl ik me dit olles herinnerde. kwom de gedochte op

om voor onze circuselalage een poor von de foto's uit Hef
verloren kof fertje Ie gebruiken Gelukkig bleek het boek
oanwezig in onze collectie. Het wos echrer een nieuwere
(vijfde) druk uiï1972 , met een fel oronje omslog en een

getekende clown voorop. Vol verwochting zocht ik noor de

circusfoto's... moor neel De uilgever (Ploegsmo) heef t het
wenselijk gevonden het boek telaten illustreren door
Willem Snitker en de Íoto's zijn verdwenen. Het verhoal is

gelukkig hetzelfdegebleven,hoewel in het voorwoord de

noom von het kinderblod Krrs Krasniet meer genoemd

wordt. In 1972 wos dot trouwens net opgeheven.Weer
loter, in 1981 is het boek opnieuw 9eÍllustreerd door Joap

Nieuwenhuys. Het is groppig om te zien hoe von een boek
de illustroties het eerst verouderenl Zowel de tekenstijl
als de ofgebeelde figuren tonen het meest de tisdgeesl.
Een verhaol kon (soms) de tond des tijd beter doorstoon.
Veelboeken von Án Rutgers von der Loeff zijnmeerdere
molen geillustreerd, moar het groppigst vind ik het, ols er
omeenof andere reden moor eenkleinigheid is veronderd.
Bijvoorbeeld in het oordige boekje Een vlinder achferna
uiI 1964, dot geÍllustreerd is door Monce Post. Doorin is.

beholve de omslog, int978 maar één plootje veranderd: de
juf frouw uit de bloemenwinkel op blz. 47 is van een wat
pinnige mevrouw met een knotje veranderd in een

hippieochtig meisje met los hoqr. Dít was genoeg om het
hele tijdsbeeld te veronderen! Bij heel goed speurwerk
valt ook op dot ergens eenvogel en een poes ontbreken en

doI een pouwenveer is veronderd in een lap je. Diï lootste
klopt beter bij heï verhool.

Lot vqn den Ákker

CHRIS KAPPERT
BOUWBEDRIJF B.V.
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