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von het bestuur

van Árendsoog en Joop fer Heul. Dit is de titel von een kijk- enleesboek
over oude kinderboeken dot dit jaor door ïerro-Lonnoo, Arnhem wordt
uitgegeven. Deze uitgave komt mede tot stond door de deskundigheid en
enthousiost e ínzet van de medewerkers von ons kinderb oekenleenmuseum"
Bij de presentatie von het boek in ougustus is StOK don ook ncuw
betrokken. fn het tweede StOKpaordje von 2OO7 wordt u hierover
uitvoerig geinf ormeerd.
De werkzoomheden von StoK tenbehoevevan deze uitgove vonden, noost
vele andere octiviteiten, voorol in ?Qo6 ploots. Hiervon wordt verslog
gedaan in heï joorverslog 2006, dot bij stoK ter inzage ligt. rk noem nog
enkele punten uit het joorverslog:
ook in 2006 ontvingenweweer veleschenkíngen, zodar het bestond aon
boekentoegenomen is van 14.000 naor 15.500. Door reporotie zijn 384
boeken weer in goede stoot gebracht. Bi;no L4OO bezoekers hebben in
onze verzameling rondgesnuffeld. Ruim 130O boeken werden geleend.
Anderen bezochtzn de website www.stichtinqtoudekinderboek.nl , die op 6
oktober door mevrouw Nonnie Kuiper, lid von het comité,van Aanbeveling,
tijdens eenf eesrelijke bijeenkomst in de digitole ruimïe werd gebracht.
De wisselende etalages en vitrines werden door velen gewaardeerd-
Themo's woren o.o. circus, bloemen, Heidi, Cissy von Morxveldt, De
gelaarsde kot en Jontje zag eens pruimen hongen.
Op diverse morkten hebben we StOK gepresenleerd en overtollíge
boeken verkocht. De opbrengst, de bijdrages von donoteurs,
subsidiegevers en een oantol eenmalige giften voor speciole projecten,
hebben er, samen met een voorzichtig uitgavenbeleid, toe geleid dot we in
2o06 eenkleine reservehebben kunnen vormen. Hierdoor kon het bestuur
noast de primoire took - de stichting droaiende houden - zich ook op
noodzokelijke toekomstplonnen richten wocrvoor veel f inanciële middelen
nodig zijn.
Met de steun von donoteurs, het Comité van Áonbeveling,bezoekers en
schenkers en de inzet van medewerkers en bestuur kan het
kinderboekenleenmuseum verder goon met hoor took: het verzamelen,
bewaren en ter inzage geven van in principe niet recertl verschenen
kinder- en jeugdlíterotuur, in het bijzonder uit het Nederlondse taol
gebied.

Reint Jon Terbijhe, voorzitf er StOK.
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een bijzondere schenking uít de nolotenschop van

Mevrouw M.I.C. von Ehrenthol-Fern óndez Hissink

Frons met z'n outo met oonhonger en ik met míjn outootlewachlen we bij het huís wocr Mevrouw

von Ehrenïhol gewoon d heef t. De dochter komt en gaat met ons noor binnen. 'En hier stoon olle

verzamelde kinderboeken von mijn moed er.' We gaan een kqmer binnen van 2,5 x ?,5 met Iegen alle

muren boekenkosten,helemaol gevuld met mooie oude, soms doorleef de, banden. Op een exfra
plonkje ervoor volt mijn oog op eenril'f leboeken von de serie "Ons Boekenplonkje". Zo wil ikal
heel lang deze serie bij StOK ook eens op een rij zien. 'En hier op de gang nog een kastie met

zondogsschoo I boekj es.'

Heï is bíjna gênant om deboeken uít de kosïen te holen.'fk wilde heel graag dat deze collectíe bij
elkoor bleeÍ, moor kwam er ol gouw achter dqt dit niet lukte. Zoals u weet heeft mevrouw Kok vqn

de Koninklijke Bibliotheekal eenkeuze gemaokt. fk vínd het eenfilnidee dot de boeken bíj uw

stichting in goede handen zíjn.'
Alle drie beginnen we dozen te vullen. f k begÍn met de zondogsschoolboekjes. No een goed uur ís

olles ingepokt en zijn beide outo's en de oonhanger vol.

Nu stoon er 43 dozen bij StOK ín dekelder. fn totaol zo'n kleíne 1500 boeken.

Met het teom hebbenweafgasproken dot wede schenking voorrong geven op de onderenogte
verwerken schenkíngen. Om enigszins een beeld te krijgen von de collectie - met het oog op dit
berichtle in ons StOKpoordje - duik ik de kelder in en go op onderzoek uit. fk kom veel bekende,

mqor ook veel onbekende boeken tegen en vind zelf s het stopeltje von "Ons Boekenplonkje". Woï ik

zeker weet, is dot het voor olle medewerkers een f eest zal zijn om deze schenking uit ïe zoeken.

Poulo Bomer, medewerksfer StOK



geschenkbespreking door Janneke van der Veer

J. Riemens-Reurslog, Líesbefh. Met illustroties von Rie Reinderhoff, Ámsterdam, Van Holkemo &
Worendorf , 1934.

Tot de bijzondere schenking von zo'n 1500 oude kinderboeken uit de nolotenschop von Mevrouw M.f.C. von
Ehrenthol-Fernández Hissink uit Wenum-Wiesel behoort Líesbefh,geschreven door J. Riemens-Reurslag
(1886-1950).

Liesbeth, dat in L934verschenenis, is het lootsledeel van de zogenaamdeGeleBrem-serie, woortoe nog
drie boeken behoren: De familre Harringa (L932), Hef Huis "De êele Brem (1932) en tl4(n oom uit Engeland
(1933). De eerste drie delen zijn gefllustreerd door Ello Riemersmo; Líesbefh is voorzien van illustroties van
Rie Reinderhoff.
fn het eerstz deel van de serie, De fanrlie Harringa, moken we kennis met het Ámsterdomse gezin Horringo:
voder en moeder Horringo, hun negenjorige dochter Cor en hun achtjorige zoon Hans. In de loop von het
verhool wordt Jettie geboren. Het verhaal speelt ín lglg.Liesbeth, het muzikole, twoolfjoriga Oostenrijkse
meisje dot veel geledenheeft índeEersteWereldoorlog, komt logeren om oon Iesterken.Een
reclomefolder meldt over het boek: 'Het eerste [deel von de serief is meer voor den leeftijd 8-10 joor. Het
kind begint groote belongstelling tekrijgen voor het leven om zich heen en zoo maken wij in DE FAMïLIE
HARRINGA de geschiedenis mee von de duiven op het plat, von de geboorte van een zusje en voorol ook von
de komst von Liesbeth, het Oostenrijksche meisje, dot echter op het eind van het boek weer naar huis terug
moet.'
fn het tweede deel, Het Huis "De 6e/e Brem", staqt een vokantie-
huis in de Noord-Hollondse duinen centraol. De folder meldt: 'HEt
HUIS "DE 6ELE BREM' is alweer voor iets oudere kinderen. De

doktersfomilie krijgt een buitenhuisja in de duinen bij Egmond en
Cor en Hans genieten hier von het buitenleven en doen hierdoor
ook bij de jonge lezers lief de voor de notuur ontstoon.' fn dit boek
wordt ook verteld over de wonderbaorlijke terugkeet van oom Hons.
Jorenlong is gedocht dat deze op driejarig e leeftíid bij een
schipbreuk is omgekomen. Dot blijkt echter niet het gevol. No een
nieuwe schipbreuk wordt hij - ols Engelse zeemsn - verplzegd in
'De Gzle Brem' door de moeder van dokter Horringo, die de
drenkeling ols hoor jongste zoonherkent.
Tn l4ijn Oom uif Engeland speelt oom Hans een hoofdrol. Hij zegt
het zeemansleven vqorwel enprobeert eenbesfaan op te bouwen
ols bollenkweker. Dot valt long niet mee. Door toedoenvan zijn
noomgenoot, de zoon von dokter Horuingo, breken echter belere
tijden voor hem aan. Over dit boek wordt in de f older geschreven',
'fn dit werk merkt men voorol de verhouding ouders-kinderen, díe de lootste twintig jocr zulke groote
wiizigingen heef t ondergoon. De goede zijde van deze moderne verhouding is hier noor voren gebrocht. De
komeroodschappelijke omgong tusschen de ouders enCor en Hans mookt, dat de kinderen tenslotte hun
moeilijkheden oon hun ouders toevertrouwen, nodot zíj díe eers'f zelf hebbenverwerkt.'
Tn Liesbeth, het loatste deel, draoit het om het Oosïenrijkse logeet je von de familie Horringo. Verteld
wordt over de monier woorop heI Oostenrijkse gezin de moeilijke oorlogsjoren doorkomt. De vader van
Liesbeth is longe tijd vermist.Gelukkig komt hij terug, moar hij is ergveranderd door zijn ervoringenínde
oorlog. Liesbeth stimuleert hem om weer te gaan zingen. ZelÍ staat ze aan het begin van een succesvolle
muziekcorrière. Bij eenvonhaar eerste optredens komt de familie Horringo noar hoor luisteren.
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boeken von Sutfene

De boekenmqrkt rond de ZutphenseVerpleeghuizen van Sutfene genooï een groïe en zelfs
londelijke bekendheid. Juni 2006 werd de twoolf d e en def ínítíef lootsfe morkt gehouden. Het
totqle complex vqn de verpleeghuizen Leeuwerikweide en Slingerbosch wordt gesloopt en door
nieuwbouw vervangen ïn de nieuwe opzet is helaos geen ruímte beschikbqor om boeken uit te
zoeken en een mqrkt te houden. Jommer, want de morkt brqcht toch ïelkens ongeveer zeven- à

ochtduizend euro op voor de octiviteitenbegeleíding of voor de oonschof van bíjzon dere zoken
zoals zitles, een volière, een groot tv-scherm , enz. Het is logisch dot op zo'n morkt niet olle
boeken verkocht worden. Voorheen werden die no een sanering weer meegenomen noor de morkt
von het volgende joar, moor die komï er nu niet meer en dus dreigde een flink oontol boeken noar
het oud popier te verdwij nen. Hieronder bevond zich een behoorlijk aontal dozen met
jeugdboeken. Omdat wij door op een gegeven moment luchï von kregen,hebben we contqct
opgenomen met de mqn díe deze boekenmorkt oltijd orgoniseerde voor Sutf ene, Ap Overkamp.
We hebben hem gevraogd of hÍj er bezwaor tegen hod dot wij die boeken ter plekke zouden
uitzoeken om ze vervolgens mee te nemen noqr de Lqarstrqot en ze zo voor ondergang te
behoeden. Ap hod daar geen enkelbezwaor tegen,integendeelhet deed ook hem deugd dqt er
met deze boeken nu nog íets nuttigs gebeurde. Zo zijn wij ( Lot von den Akker, Liesbeth Stroub
en ondergetekende) een paar donderdagmiddogen nqor de boekenkelder van Sutfene gegaan om
die boeken te selecteren die voor StOK van wqqrde konden zijn. Dot bleken nog zo'n kleine
twintíg dozen te zijn. Met z'n drieën ( Poulo, Reint Jon en Eef) hebben we vervolgens gezorgd dat
olles in de Laatstroot kon worden opgeborgen, zodot we weer f link wot boeken rijker zijn. Vonof
deze plaats willen wij don ook Sutfene, en meï nome Ap Overkamp, hortelijk donken voor deze
schenking.

Eef Nulden

Cissy von Morxveldt de moeder von de bokvísromon (1889 - 1948)

lUíe de naam Císsy van llarxveldt hoorf of leest, denkt tersfond aan Joop fer Heul of Een
'Zomerzofheid, de bekendsfe boeken van haar hand. lrlaar wíe was deze vrouw2

Áchtergrond
Cissy von Morxveldt wqs een ven de pseudoníemen von Seïske de Hasn, die op 24 november 1889
in Oronjewoud werd geboren.Zilwoshet eníg kind von eenvoor die tijd progressíeve
hoofdonderwijzer uit die ploats. Zehad als kind te kompen met een tomelijk zwokke gezondhdd,
moor wos toch, wat je ín díe tijd zou noemen, een dolle meid. Zo was ze bijvoorbeeld gek op

voetbal, iets wot zeker toen voor eenmeísjeniet deeerste belongstelling behoordete zijn. Op
elf jaríge leeftijd gaot ze noar de hbs in Heerenveen. Zelf zei ze eens over die tijd dat het er
eenwss van dolle pret enzoweinig mogelijk werken.Zegenoot von het levenop het plottelqnd en

gaf toen ol blijk von het gevoel voor humor dot in hoor latereboeken is terug tevinden.Zo
herínnert hoor nichtj e en vriendin Jeltje zich hoe ze in die tijd hebben zitten kijken noor het
schouwspel von eenkoe die noor de slier werd gebrocht in gezelschop van Onno, de zoon von de
boer von wie de koe wos. Setske was elf en de zoon von deboer een Jaar of veeriien. Als ze met
z'n drieën noor het gebeurenziften te kijken laot Onno zich ontvollen:'Áls ik dot zo zie, zou ik
zelf ook wel es willen.' 'Nou, wot let je' , zei Setske geva'f , 'het is jullie eigen koe.' Het wqs uit
dezettjd dot zij laterveel stof voor hoor boekenzo.r putten. Ookbegonzeindie ïijd ol

voorzichtig te schrijven, wqt oltild hoor grote hobby is gebleven.



Ze slaagde er zelf s al in een feuilleton von hoor hond in het Níeuwsblad van Friesland
geploqtst Ie kri jgen. Ze deed drie klassen von de hbs en gíng steeds op het níppertje
over.Een blindedormontsteking zorgde er echter voor dot zehaar eindexamen níet kon
doen.

In 1908 gíng ze ols ou pair noor Engelond. Omdat men doqr nogol moeiïe hqd meï het
uitspreken von hoor voornoqm werd die uiteíndelijk verbosïerd tot Cissy, de voornoom
die ze loter voor hoar pseudoniem zou gebruiken. Het beviel hqqr echte r niet in het
doktersgezin wcor zrj in Coventry verbleef , zodat ze no, overleg met hoor ouders noqr
een kostschool in Baïh ging. Heimwee dreef hoor ten slotte weer terug noor Frieslond.
Nog steeds wilde Seïske groog schrijven en daarom ging ze ols leerling-verslaggeefster
bíj de Drachsfer Couranf werken.Heï werd een volslogen mislukking, vooral omdot ze
f eiten en fantosie door elkaor plocht te holen. Rond 1910 verhuisde ze naar Amsterdom
wlar ze op komers gíng wonen Door hoqlde ze haar diplomo stenogrof i e en typen en ging
op een hondelskqntoor werken.Tn l9l4 ontmoet ze ín díe stod de vier joor jongere Leo
Beek, een luitenant. Hij bleek de grofe lief de van hoor leven. Hij wos ook de mon die
haar oonmoedigde door te goon met schrijven. Vonof 1915 public eerde ze in diverse
bloden onder nqmen qls Áns Woud, Betty Bierema en Cissy/ Sissy von Morxveldt . Tn t9L6
trouwden Setske enLeo en gingen in Hilversum wonen, wont Leo wqs in Laren gelegerd.
Uit hun huwelijk werden Iwee zoons geboren.

Boeken

Haar eerste boek verscheen Ln 1917 6ame and sef , dqt loter als VríendÍnnen is
herdrukt, een Jaar later gevolqd door Het hoogfafsoen van Herr Feuer. Veel succes
hqdden dezetweeboeken niet. Toch werd ze naqr oonleiding vcn dezeboekenbensderd
door de redactie van een jeugdtijdschrift met het verzoek een vervolgverhool voor dit
blod te schrijven. Enthousiqst gíng ze in op drt verzoek zonder eígenlilk te weten
woorover zezou goon schrijven. Hcor man greep echter in enzette hoor zonder pordon
oan het werk.Zebegon deherinneríngen qon hoar hbs-tijd teboek te stellen. De
redactie von het blqd was ingenomen met hoqr pennenvruchten, moor heloos, no drie
afleveringen ging heï blod ter ziele. Ze bood het complete verhool uiïeindelijk oon bij
uitgeverij Sijthoff , die hoar eerste twee boeken had uitgegeven, moqr daar zag men op
bosis von de verkopen van deze twee boeken geen brood in het verhaol. Men nom zelfs
niet de moeiïe het mqnuscript te lezen, iets woï menbeter wél hod kunnen doen.
Uitgeverij Volkhoff vond het verhoql nomelijk zo aardig dqt men het wel wilde
publíceren . Tn t9t9 verscheen bíj die uitgever De HB5-ttjd van Joop fer Heul . Het boek
werd meteen een succes. Een vlotïe schrijfstíjl,veel humor, fantosie en een milieu
waqrín iedereen wel wilde leven - zevormden het hondelsmerk van Cissy von Marxveldt.
Volkhoff bood hqor ol snel een contract voor het leven con, iets woorvon zij olleen moor
hod kunnen dromen. Vrij snel dqornq volgden dríe nieuwe delen, Joop fer Heuls
problemen (1921), Joop van Díl-ter Heul (1923) en Joop en haar jongen (1925). Tn t927
volgde een boek dot loter ook een kaskroker zou worden: Een zomerzofheíd.
Met nome de Joop ter Heul-boeken zijn deels'gebaseerd op hoor eigen leven.en hqor
belevenissen op de hbs. Zo ís de echtgenoot van Joop, Leo von Dil, duidelijk geínspireerd
op hacr eigen man.



Tn 1928 verscheen De Louferingskuur, eenboek dot veel meer op andere tíjden, de
Roaring Twenties, is geënt. fn de loop van de jaren dertig verschenen vele andere
boeken von hoor hqnd wqoronder de Moríjke-seríe, Pim de Stoefelen Puck van Holten.
Tn 1929 werd Cissy van Morxveldt getrof f en door een beroerïe. Later bleekhet om een

hersentumor te goon, woqroon ze nooit is geopereerd. Ze raokte als gevolg hiervon oon

hsqr rechterkont verlqmd. Toen ze weer wss opgekrobbeld en weer ging schrijven ïypïe
ze met hoor linker hand.

Haar eersteboeken werden ge(llustreerd door fsidoor von Mens en Henry Pieck
(tweelingbroer von Anïon); loter illustreerde Hons Borreboch veelvan hsqr werk.

En verder
Hoor werk wos oon een wat wisselende populoriteiï onderhevig. Met nqme in de jaren
zestig en zeventig tqonde de populoriteit von de boeken, mede door de geest von die
tijd. Hoor boeken werden toen, met nqme door feministen, nogol rolbevestrgend
gevonden. Moor desondqnks worden ook nu nog steeds weer boeken von hoor herdrukt.
Zoals gezegd schreef Cissy grsag en veel. Dít zorgde ervoor dat zij en hoqr gezin
zorgeloos door de crisistijd rolden. Dot ís níet verwonderlijk ols u weet dat ze met haar
schrijven zo'n vijf tig duizend gulden per joar verdiende en dot was heel wat , zeker in die
tíjd.Ze was gek op verhuizen en hoor verdiensten stelden haor doqrtoe ook in stoqï. Zo
woonde ze onder andere in Bloemendool, Wíjk aanZee, Bussum en ten slotte in de
Lomonstroot in Ámsterdom. De oorlog wqs, zoqls voor velen, de moeilijkste tijd von hoor
leven.Zewíldegeenlid von de Kulturkqmer worden enpubliceerdeníet meer. Hqor mon

wos actief in het verzet enwerd in t944 door de bezetler opgepokt en gef usílleerd.
Hqor hort was gebroken en daarmee wos ook hoor inspirotie verdwenen,hoewel, in 1946
schreef ze nog een boek over een meisje in het verzet'. Ook zrj maakte hef mee. Op

verzoek von hoor uitgever schreef ze nog één vervolg op de Joop ïer Heul-boeken, De
dochter van Joop fer Heul, maor dqt is aanmerkelijk minder dan de eerdere delen. Voor
de buitenwereld hield ze een schijn von vrolíjkheid op ondonks hqor slechter wordende
gezondheid.Ze stierf op 11 november 1948, nog maor 58 joor oud. Zoqls hÍervoor ol

gezegd zijnveel van haor boeken naderhand meï wisselend succes herdrukt in díverse
uitgaven. Ook zijn er von hoar boeken een tv-seríe, toneelstukken en zelf s een musicols
gemcokt. Cissy von Morxveldt bewees met hoar boeken dat ookgoedejeugdboeken ín

wezen tijdloos zíjn.

Eef Nulden
Bronnen:
- Henk van Gelder, Het is een bijzonder kínd en dat ís È (Bussum 1980).
- Jon von Marxveldt, De zoon van Joop ter Heul(Helmond/Hoorn 1991).'
- Margit Kronenburg,'De bokvissen von Cissy von Marxveldt blijven boeien', in: Boekenpos't t7,
mei / juni t995, p. 18-19.
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Boekvergelijking door Lot von den Akker

Hebt u zich ook wel eens bedrogen gevoeld ols u een nieuw boek von uw

lievelingsschríjver ín honden docht tehebben enhet een oud boek in een nieuw josje
bleek te ziln? Mij overkwam dqt bíj het lezen von Vaart naar de vrrjheid von An Rutgers
von der Loeff , een pocket uit de Solomonderreeks. Het is een verhaal voor oudere
jongens en meÍsjes over mens en en kinderen die in de Tweede Wereldoorlog vanuit
Zweden naor Ameriko goon op de "Miss Jane" , een klein zeílschip. Ik hod het dus ol,
moor dqn onder de titel Voor een kans op geluk.Wat was er mis met de eerste uitgove,
dot de naom veronderd moest worden? Of wos het alleen maar een verkooptruc? Soms is
dat meteen duídelíjk , zoals bij De Sformers van Cissy von Morxveldt, dot no de oorlog
werd herdrukt ols De Burgemeesterstweeling. De eerste titel wekte toen akelige
ossociotíes op met de Jeugdstorm, de jonge NSB-ertjes. Ook hoor eersteboek 6ame
and Sef met íllustrofies von Frons Hogerwaard uit l9l7 werd vonof 1923 herdrukt
onder een nieuwetítel: Vriendínnen, met illusïroïies von fs. van Mens. In 1950 werdhet
opnieuw uitgegeven als Op etgen benen, nu met ïekeníngen von Hons Borrebach. Dit
verhqql hoorde ik van een medepossagier in detreín toen ik naer eenboekenbeurs ging.
Toevollig verzamelde ze deboeken van Cissy von Marxveldt. We dochten dot de titel de
eerste keer veranderd wos omdot êame and Set te elitqir klonk en dot de tweede
verondering mísschíen te moken had met het f eit dat Vriendinnenintg5O weer te
zoetsoppig klonk. Volgens heI Lexicon van de Jeugdliferafuuris êame and Setonder het
pseudoniem Betty Bieremo geschreven, rnoor het oude exemploar von StOK stoot onder
haar eigen noom. Het hoogfafsoen van Herr Feuer uit 1918 stoot wel op noqm von Betïy
Bieremo.

Een ander geval zijn de boeken over De reus van Pech-zonder-end door Rutger Bos.

Deze serie werd onder pseudoniem geschreven door An Rutgers von der Loef f , moor liep
niet geweldig, en werd toenheruitgegeven onder haor eigen noom ols De líeverdjes Plok,
omdot nqqmsbekendheid een betere garantie wos voor een ruim lezerspubliek. Of het
gewerkt heef t , weet ik niet. De schrijfster begon al een beet je uit de tijd te raken.
Een schrijver die ookveel onder pseudoniem werkte, wqs Hons de la Rive Box. Híj
schreef sneller dqn de uilgever deboekenonder zíjneigen noom kon uitgeven. Hij
gebruikte de noam Wouter Wolden voor jongensboeken en voor meisjesboeken
gebruikte hij Nellie Wesselíng, Loek Wqlbeke, NonnieWelden en Mies Lomon. Een

vreemd gevol is Pech met de "Boemerangl' , dat eerst verscheen onder de nqom Wouter
Walden met illustroties van Pol Dom, terwijl detweede druk onder zijn eigen nqom met
t ekeningen v an G er ar d van Sïraot en i s uit gebrachï.
(wordt vervolgd)



Zoek het boek

Weet u uit welk boek onderstoond f ragment komt? Degenen diehet ontwoord we'f en,

moken kons op eenboeknasr keuze uiï het verkoopossortíment.

Von ginds bij den hoord kwom die donderende stem, en wel van iemond, die, juist ols

Moleno het had voorspeld, een paar ogen in zijn ochterhoofd hqd. Wont donkere groote
brilleglazen glonsden in zíjn nek. Hij hod vuurrood hqor enhet scheen wel, alsof hij zich
nief eensbehoefde om ïe keerenof ïeverroeren, om te zienwieerbínnen kwomen. De
kinderen stonden onbewegelijk en zeiden niets; ze geleken op een troepje verdwoolde
lammeren. Állen stoorden zij naor de donkere glimmende oogen ín den roodhorigen nek
en noor debloote,behaarde qrmen vqn den man, die op enneer gíngen met iets dot
glonsde enscherp was en dot híj vostomkneld híeld in zijn grovevuist.'Wij zijn bij den
hondenturk terecht gekomen" , f luisterde Moleno en hoor tqnden klopperden van ongst.

De oplossing kunt u sturen noor Sïichting'ï Oude Kinderboek met vermelding von uw

noom en odres, of afgeven op Laorstroot 31, 7201 CB in Zutphen.

Het boek qevonden

Het f ragment von de vorige keer kwom uit
LawÍnes Razen von An Rutgers vqn der Loeff-
Basenou. Het is geraden door mevrouw Liet Hoitínk
uit Hoog-Keppel. Gef elicileerd.
U mog eenboek uiï de verkoopkasï komen

uitzoeken.

Sponsoring

BE5ïPRINT, de cartridgespeciolist uít
de Loorstroat heefl onze cortrígde
grotis en voor níets gevuld.

Wilt en kunt u StOK in noïuro sponsoren 2
Naem don conïocï op met eenvan de
Medewerkers in het StOKpond qqn

Loorstroot 3t, 0575 -545tt7
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