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Wordt u donsteur?
Don krijgt u:
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*donoteursblod
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Doelstellino:
Het verzamelen, beworen
en ter inzage geven von in
principe niet recent
verschenen kinder- en
jeugdliterotuur, in het
bijzonder uit het
Nederlonds e toalgebied.

Von het bestuur

Wot wqs het worml We merkten dot ook in ons

kinderboekenleenmuseum. fn juli wqren er bijno geen

bezoekers, moor in de eerste weken von ougustus des te
meerl ïn juli wqs er don ook mooi tijd om binnengekomen

schenkingen verder uit te zoeken, zodot eind juli het
vÍjftienduizendste boek in het bestond von SïOK kon worden
ingeschreven.
P.eserveert u vqst 6 oktober, 1ó.00 uur. Die vrijdogmiddog
wíllen we de website vqn StOK in gebruik gsan nemen. Eén vqn

deleden von heï Comité vqn Áonbeveling, Nqnnie Kuiper, zol

de website WWW.STïCHTïN6ïOU DEKINDERBOE K.NL

op een f eesteliJke wijze openen.

De regelmatigebezoeker zol heï opgevallen zíjn dot we

nieuwe medewerkers erbij hebben. Zij en de ondere
medewerkers vertellen u graag wetenswoordigheden over
onze mooie oude kinderboeken.

Reint Jon Terbi jhe, voorzitter StOK

Het boek gevonden

Het fragment uiï heI vorige StOKpoordje wos índerdqod

uit 'Kruimelt je'von Chr.von Abkoude en vqnqf deze plek
f eliciteren wij mevrouw Wormerdom uit Epse, die een

mooi boek uiï onze verkoopcollectíe mog uitzoeken.
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In gesprek met Nonnie Kuiper

fn de komende nummers van hef StOKpaardje kunf u inferviews aanfreffen mef de leden
van het Comité van Aanbeveling. Kinderboekenschrijfsfer Nannie Kuiper tr 1939) bijt
het spits af.

Op een vqn de eerste zomerse dagen in juní reis ik nosr Amsterdom voor eenbezoek aon
Nqnnie Kuiper. De ontvongst in het frooie grochfenpond, wqor Nqnnie met hqor mon

Minne woont, is hortelijk. Nonnie - enïhousiosï ols ze is - steekt meteen von wol en
iertell over hqor loopboon ols schrijf ster.
'ïk ben geboren in Winterswijk en heb door tot mijn ochttiende gewoond. Mijn ouders
vonden dot ik no het beholen von het diplomo hbs-b een opleiding elders ín het lond

moest volgen. fk moest zelfstondig worden. Voorol mijn voder vond heï belqngrijk dot ik
een vak ging leren wqormee ik voor mezelf zou kunnen zo?gen. Hij zog voor mij een
toekomst voor zich von ïrouwen en kinderen krijgen, moqr ols het huwelijk in een
scheiding zou eindigen, don wos heï belongríjk dqt ik weer zou kunnenwerken. Parïtime
notuurlijk , zodat ik ook voor de kinderen zou kunnen zorgen. Eersï ging ik een joor noor
eeninlernaot in Den Hoog om dqor voor huishoudkundigeteleren Doqrno volgde ik in
Rotïerdqm de opleiding Kinderverzorging & Opvoeding. fk trouwde met eenjeugdvriend,
kreeg kinderen, verhuisde noqr Den Hoog, dqorna nqor Leiderdorp, en vervolgens noor
Zwolle. Door liep mijn huwelijk spook. Het wqs olsof mijn vodet een vooruiïziende blik
hod gehod. Vqnof het begin von mijn huwelijk heb ik geschreven. Eersï deed ik het
'erbij', lqter - nq de scheiding - werd het mijn broodwínning. ïk schreef leerboekjes en

voorlichïingsmoterioql over de ontwikkeling en opvoeding von kinderen, o.o. voor
Stíchting ïVIO en voor het LOf. Ook gaf iklezingen over opvoeding voor het Provinciole
Groene Kruis. Ondertussen volgde ik een opleiding voor journqlistiek oon de G.lJ. in
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Amsterdom. Toen ik dqormee kloor wos, wilde ik drie moqnden niks doen. No drie dogen
sloeg de verveling echler ol toe. fk ben toen liedteksten voor volwossenen goon schrijven.
Gerrit de Brober , werkzaam bij een platenmootschoppij, hod belongstelling en nom enkele
teksten. Op zijn verzoek ben ik ook kinderversjes goon schrijven. En dqornq heb ik nooit
meer iets onders gedoon.'

Doe-kínd
De vroog of Nonnie Kuíper vroeger zelf een leeskind wos, beqntwoordt ze resoluut met
'nee'. 'fk wos een doe-kind' ,vertelt ze, 'ik zot oltild te knutselen. Dat wos ook eenvan de
redenen om de opleiding Kinderverzorging & Opvoedingtekiezen. Door kregenweheel
veel hondenorbeid. Mqor ik los ols kind wel hoor. fk wos lid von de bibliotheek. En ik hod
een oom die directeur von een bqnk wos. Die bonk gaf oon kinderen die trouw elke week
spoorden boeken codequ. Mijn nicht je en ik lozen ql die boeken vqok eerst.'
Had ze een lievelingsboek? Ook doqrop is het ontwoord sïellig: Pimpeldonsje gaaf een
dogl" ttif, een verhqal op rijm. Hoe kqn het ook onders. ïn de Nederlqnd se Centrale
Cotologus heb ik dit boek niet kunnen troceren. Ook de outeur von dit boek is onbekend.

Rijm en rítme
De eerste bundel kinderversjes von Nqnnie Kuiper verscheen in 1973: De kraai ís door zijn
nest gezakt.Het boek bevot gedichtjes voor jonge kinderen over sprookjesochtige
onderwerpen en over de leefwereld von kinderen. De reocties woren positief. Zo schreef
Miep Diekmonn meteen een lovende recensíe. Er volgden vele ondere versjesbundels. Zelf
ken ik Dag Hobbelpoard urt 1979 goed. Eíndeloos lqs ik onze kind eren eruit voor, zools

Jassen passen

Jassen passen
in de sfad2

Vreselrjk,
daf is me waf!

Aan en uit,
uif en aan.

Niet bewegen,
stokstrjf staan.

En dan gaat
die éne jas,
die ik helenaal
niet mooi vind,
ín een tas. Uit: fiag hobbelpaard, ill.Peintje Venema (1979)

Nonnie Kuiper schrijft voor kinderen over zeer herkenbore onderwerpen. De toon van hoqr
versjes is speels, soms eenbeetje stout, zools

Zonder dekens in je bed
maar dan word je koud
als er niemand op me let
ben ik lekker sfout.



En olti.ld is er rijm en riïme. 'fk houd von de muzikqliteit vqn de tqol', vertelt ze,'als ik iets
in rijm mag zeggen, don komen er verholen. fn prozo goot dat lostiger.'
ïoch heeft ze ookveleprozoboeken voor kinderen op hoor noom stoon. Bekend zijn
bijvoorbeeld de serzoenswoordenboekenvoor kleuters, woorin oon de hond vqn korte
varhooltjes over Sof ie en Moqrten ollerlei begrrppen en gevoelens uitgelegd worden. 'Het

was een hele klus om de woorden uit te zoeken' , oldus Nonnie, 'het verhqol over Sofie en

Moqrten moesï steeds blijven kloppen. En ik moest soms long nodenken om op de juiste
mqnier ollerlei lostige woorden uit te leggen.' fn dot lootste is ze trouwens uitstekend
gesloagd. fn het ,*::*"ordenboek stoot bijvoorbeeld bij het woord 'Emotioneel':

..;--
iÁaarten gaat met z(n vader en moeder en met fularije kamperen. Oma en opa komen op Poespoes passen. Je huisdier

achferlaten - dat rs noerhjk. llaarfen wordt er een beetje emotíoneel van. Je kunf goed merken dat hij het naar vindf.

Hij bljft maar zwaaien, door zrjn tranen heen.

De eend op de pot
Nqnnie Kuiper brok in L982 ols schrijf ster echt door. Hoor boek De eend op de pot (198L)

over een driejorig meisje dot bong is voor de'grote-rnensen-w c' werd toen bekroond met
de Gouden Griff el. 'Dqt is voor mij een heel belongrijk moment geweest' , verïelt ze,'Tk
wqs ol een qontql joren oon het schrijven en gof veel lezingen over mijn werk. Zo

probeerde ik no mijn scheiding eenbestsqn voor mij en mijn kinderen op te bouwen. Doï

ging met horten en stoten. Schrijvan is ïoch een onzeker bestoan. Die Gouden Griftel
zette mijn corrière ols kinderboekenschrijfster echt goed op de rails. Die mookte mij
zelfstondig. Vonof toen is het von eenleren dokje gegaon.Tkkreeg veel opdrochïen, hield

veel lezingen en kon mijn ideeën voor nieuwe titels oltijd kwijt bij mijn uif gever.'

Uitgeverij Leopold is hoor 'bosisuitgeveriJ'. Dqor komt ol hoor 'vrije' werk uit. Mqqr uit
opdrochïen von andere uitgeverijen, woqronder Piromide (nu De Fontein), Ploegsmo,

Unieboek, De Vier Windstreken enZwilsen, zijn ook vele ïitels voortgekomen.

Vertolíngen
Beholve zelf versjes moken heeft Nonnie Kuiper ook versjes von onderen vertqqld. Hqor

eerste versjesbundel bood ze aonvonkelijk oon bíj uifgeverij Ploegsmo. 'Die wilden er geen

boek von moken, moor zehaddenwel een vertoolklus voor me. fk heb ïoen de

kinderversjes von A.A. Milne vertoqld, de bundels Now We Are Six en When We Were

Very Young. Dat wos eengrooï succes. De bundels lopen nog steeds. Loter heb ik ook nog

de Bloemenkinderen-versjes van Cicely Mory Barker verïoold voor Ploegsmo en ook die

uitgoven zitten no9 in het f onds.'

Nonnies eigen werk is trouwens ook vertoold. De eend op de pot is bijvoorbeeld vertoold in
het Duiïs , een paar prentenbo eken, zoals Basja de Beer gaaf sferren plukken, in het Duits,

Frons, ftqlioons, Engels en Koreoons, en het verhqlenboek Wat ga je doen2 (1992) in het
Popiomento, Arobisch, Turks enEngels. Von deversjes zijn nagenoeg geenverfolingen
gemookt.'Dot is ookveel moeilijker don prozo', oldus Nonnie.

Pubers

Nqnnie Kuiper schrijft nieï olleen voor peuters en kleuters; ook voor pubers heeft ze

gedichten geschreven.In L991 verscheen Een zeldzaam exemplaar en ín 1993 Verliefd



verlangen. Tn 1997 verscheen Ik heb alleen maar oog voor jou, waarin de
gedichten uit de de eersïe twee bundels zijn opgenomen somen met een aqntol

níeuwe. Op een heel toegonkelijke mqnier geefl Nonnie in deze gedíchten de
herkenbore gevoelens von pubers weer. Voorol verliefdheid is een onderwerp dot
veel terugkomt, bijvoorbeeld in

híj heeft ne

hrj heeft ne
even aangekeken

hij heeft ne
zachfjes dag gezegd

ik heb hen,
dacht ik
onterecht

hij heeff ne
juisf ontweken

heeft ht1 me
haasfig uitgelegd uit: fis eend op de pof, ilí. Dagmar Stam (1981)

Lezingen
Nonnie heeft in hqor leven veel lezingen gegeven. Eerst, zools gezegd, over
opvoeding en de ontwikkeling von kinderen. 'Toen ik voor kínderen ging schrijven
gíng ik lezingen over mijn werk houden, vio Stichting Schrijvers School
Somenleving. fk ïoerdehet hele lsnd door, nqor scholen en bibliotheken',vertelt
ze,Tk ging ook nqor studiedagen voor het onderwijs. Áls ik door m'n lezing had
gehouden, bleef ik vook. Don volgde ik workshops en zo bleef ik op de hoogte von

ontwikkelingen in het onderwijs. Die ervqringen woren eenbron von inspirotie
voor me.' Wot ze hoorde op die studiedogen, verwerkte ze in hoor boeken. fn het
Zomerwoordenboek komt bijvoorbeeld de inríchting van een pototkroom in een
kleuterklqs voor. 'Dot heb ik op een school gehoord' , oldus Nqnnie. Door de goede
qfstemming vqn hqqr werk op het schoolgebeuren zijn hoor boekeninveel
schoolbibl iotheken te vinden.
Op dit moment geefl Nonnie geenlezingen meer. 'Het ís me'fe zweor, moqr vio

mijn kleindochters von tien en twoolf blijf ik goed op de hoogte von wot er op

scholen gebeurt. Het onderwijs blijft zo een ínspirotiebron.'

Zeer productief
Met veel plezier loot Nonnre me een fraaie oude kost zien woorin ol hoqr titels -
in tweevoud - op een ri jtle stoon. 'ïk heb graag mijn boeken om me heen' , zegt
ze,'den kqn ik het beste werken.' De kost mqqkt meer don duidelijk dot Nannie
zeer productief is. Meer don honderd titels stoon er op hqor noom . En veel titels
zijn diverse molen herdrukt. Dqt laqtste is niet zo vreemd, wont de onderwerpen
woorover ze schrijft, zijn tijdloos.



Ze laqt verschillende boeken zien, zools de vrer deeltjes uit Kindje kijken (1995)

en Basja de beer gaaf sferren plukken (2OO2) Hoor enthousiosme is nief te
stuiten. 'schrijven is nooit een sleur. Het is nooit een qutomqtisme. fk moet over
elk onderwerp,elkewending in eenversJes of verhool vaok long nodenken.'

Ze werkï bij voorkeur 's morgens vroeg. Eerst schrijfï ze olles met de hqnd en

ols de tekst kloqr is, verwerkï ze deze op de computer.
Alleen ql dit joor verschijnen er nog verschillende nieuwe titels. Kort no ons

gesprek - in juni - verscheen Buifen op de boerderij, een ABC-rijmverïelling met
illustrqties von Alex de Wolf . fn ougustus/september stoot Vadertje en

moedertje spelen op stopel, ook een rijmvertelling, ditmoql met illustroïies von

Dogmor Stom. En don komt in november nog Sinferklaas is jarig uit. Dit lqotsïe
boek goot over devoorbereiding vqn het sinterkloosf eest op school en is
geÍllustreerd door Alice Hoogstod.Veel kinderen, ouders en onderwijzers zullen
naar deze nieuwe titels uit kijken . Ze zullen weer met evenveel plezier
(voor)gelezen enbekeken worden qls al die ondere. Voorlopig denkt Nonnie er
niet oqn om te stoppen met schrijven. Dot is ook niet nodig, wont er komen

steeds weer nieuwe opdrochten en zelf heeft ze ook nog ideeën genoeg. steeds
weer nieuwe opdrochtan en zelf heefl ze ooknog ideeën genoeg. 'Het is fijn om

na zo veel jaren nog door te mogen goon.'

Jonneke von der Veer

Zoek het boek

Hier volgï het nieuwe frogment, waarmee u weer eenboeknaar keuze uit onze verkoopcollectie
kunt winnen.

'Ze was al weer in gedachten bezig figuren te maken von boontje s en ze bouwde torens von

margorinepakjes. Geen gewone torenl O, neenl f ets met poorten en bogen en een pod dat er heen
voerde....Tn eens wist ze't: dót zou ze oqn boas Ossen vragen, of ze een groot kosïeel mocht
maken vqn morgorinepokjes en dan eenpad e? naar toe von boontjes en langs de kont net of 't
kiezel wos von kiavitsboon enl Of neen, nóg mooier... moor dot zou misschi en niet mogen... in de
winkel hodden ze echtekiezel voor snoepgoed en don iets groens voor plonten en gros. Hod je wel

wot groens in de winkel? Zekonhet zoo gouw niet verzínnen.En een vijver moest er ook bij. Dat
hoef de maar een stukje zink of zoo te wezen en dat dan met woter.... o, en een zomerhuis je, zo'n
ouderwets prieel.... hè, daar verzon ze wat leuks! Áls ze voor dot zomerhuisje eens wot
mocoronipijpen mocht hebbenl Dot zou zo echt lijken, nzt of het dunne pooltjes woren. Een

heuvelt je en don door die pooltjes ingestoken en een dak er op.Wat zonde toch dat vader 't niet
mef haorsomendoenkonl Wotzou dieeenschikgehodhebben! Enwatzouhij veelverzinnenl'

Wie weet uit welk boek dit fragment komt?

De oplossing (titel en schrijver) kunt u sturen noar Stichting 't Oude Kinderboek, Loorstroot 31,

7?OL CB Zutphen of af geven bi j onze bibliotheek , met vermelding van uw ndom en adres.



Geschenkbespreking door Jqnneke vqn
der Veer

,ïong Holland. Weekblad voor
Hollandsche íongens en /ltleisjes,
joorgong 7, t923.
Nqost vele kinderboeken ontvongt
Stichting 't Oude Kinderboek regelmaïig
ingebonden joorgon gen oude

kíndertijdschriften. Dergelijke bonden
hebben niet alleen nostolgische waorde;
ze zijn ook interessont ols hisïorische
bron. Kindertijdschrif ten w eerspiegelen
immers de geest von de ïijd woorin ze
zijn uitgegeven.
Een von die bqndenbetreft joorgangT
(1923) von Jong Holland, een breed
opgezet tijdschrif t. He'l 'Weekblod voor
Hollondsche jongens en meis 1es' , zools
de ondertitel luidt, wqs bedoeld voor de
jeugd vqn ongeveer 6 tot 1ó joor. fn de
inleiding vqn het eerste nummer in t9L6
richt de redqctíe zich tot de ouders met
'Er bestoot in ons land geen op zich zelf
stoond, wekelijks verschijnend blod voor
de jeugd. Wij beoogen met de uitgove
van Jong Nederland deze leemte in de
jongens- en meisjes-lectuur qon te
vullen. Door groote qfwísseling von den
inhoud zol sfeeds eenfrissche geesï von
,ïo ng Nederla nd u itgoon.'

De brede opzet vqn het blad blíjkt uit
de diversiteit von de rubrieken:
v erv olgverholen, korte verhslen,
gedi cht en, versjes met muzreknototie,
informqïieve bijdrogen (over de notuur,
verre landen, techniek, sport, eïc.),
knutselen, roodsels , moppen, de
vrogenrubriek'Hoe wie wqt woorom', efc.
Kinderen worden qongespoord om

bijdrogen ols moppen en roodsels in te
zenden. Ook zijn er opstel- en

fotowedstrijden. Regelmotig worden ook

grote wedstrijd en en prijsvrogen
georgoniseerd, bíjvoorbeeld rond de
zomervakonties, met Sinterkloos en

Kerst. Hrermee kunnen mooíe prijzen,
vook boeken, verdiend worden. Doorbij
moedigt de redoctie de kinderen oon om

zelf te schrijven. Nqqr oonleiding von de
kerstwedstrijd 1922 schrijft de
redqctie: 'Jommer dot sommige
kleineren hun oplossing niet zèlf hebben
geschreven, wont nu is het niet hÈn

werk. De Redoctie ziet zoo graag
zèlfgeschreven von die 7- en B-jorigen.
Ál zijn deletters dan ook wot groot, of
eenbeeï je ongelijk, dqt hind ert niet,
dqt wordt langzamerhqnd beter.'
Het blqd bevot ook odvertenties voor
ollerlei producten en diensten, vqriêrend
von Miniotuur steriliseertoestellen von

Weck ('een welkom en nuttig geschenk
met 5t. Nicoloos of Kerstf eest voor
meisjes von t2-L6 joor') tot
Sto kpoordjes Lel ien melk-Zeep, von

Dermolin-Huidpoed er tot Reeders'
Speelgoedmogozijn, en von 6lim
poetsorti k elen t oI Dureyo's mqizena.
De eerste joorgongen von Jong
Nederland zijn ïijdens de EersIe
W ereldoorlog verschenen. Heï blod is
dqn eenvoudig von uitvoering door
popierschqorste en hoge drukkosten. No
de oorlog ontwikkelt Jong Nederland
zich tot een mooi, rijk geillustreerd
ïijdschrift, vonaf 1926 zelf s in
kleurendruk. Het blod werd redere week
op vrijdogqvond of zaterdagmorgen
verzonden en moest uiterlijk
zoïerdagavond bij de obonnees zijn.
De belongrijkste illustrqtor von het
tijdschrift is Doon Hoeksèmo (1879-
1935), die in de eerste joorgong von

stqrt goot met eenvervdgverhool in

stripvorm onder de titel 'De wekelijkse



film'. Aok verzorgde hij illustrqties
bij verhalen, cortoons, ploatjes bij
knutselwerkjes, enz. Tn het eerst e

nummer von joorgang zeven is de

lqotste aflevering von het door

Hoeksemo get ekende striPverhool
'De Vroolijke Ávonturen von twee
kwoje open Pimmie en Jimmie'
opgenomen, woorvon de outeur f.
Keesrngjr. is. De redoctie wil wel een

ïweede serie verhqlan beginnen,

moor slleen ols er voldoende

belongstelling is. Bij de lootste
aflevering stoot don ook een oProeP

om de redocfie te lqten weten'of
onze lezers zulks wenschen'. Slechts
enkele nummers later is er het
verheugende bericht dot de

ovonturen von Pimmy en Jimmy
voortgezet zul len worden.

Andere illustrotors die oqn het blqd

meewerkfen, ziln Mies Bloch,

F r eddi e Langeler, Wi I ly 5 chermelé

en Jos Ruting. Verder leverden vele
quteurs bijdragen qqn het blod,

onder wie Anno von Gogh-Koulboch,

Augusto vqn Slooten, Anno Sutorius
en A.C. deVletter.
Jong Nederlandheefl toI L932

bestoon. fn nummer 45 vqn de

vijftiende joorgong (7 november

1931) kondigf de redoctie een

somengoon met het maondblod Zonneschiin
ols'Prettige Tijding'oon. fmmers, er zal

geen prí lsverhogíng plootsvinden, terwij I de

lezers een moorer uitgevoerd blod kunnen

verwqchten. Het níeuwe kindertijdschrift
wordt een weekblod met de noom

Zonneschijn, Weekblad voor Jong

Nederland.
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