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Doelstellino:
Het verzomelen, bewaren
en ter inzage geven von Ín
princípe níet recent
verschenen kinder- en
jeugdlíterotuur, in het
bíjzonder uit het
Nederlonds e t aolgebied.

VAN HET BE5TUUR

30 ougustus is het zoverl fn de Burgerzaal von de gemeente
Zutphen presenteert StOK in somenw erking met uitgeverij
Terrq-Lonnoo het boek Van Árendsoog en íoop ter Heul.
U ontvongt nog een oparte uitnodiging om deze f eesteliJke
middog met ons mee te moken. Zie ook verder in het
StOKpoordje.
De of gelopen tijd heeft heï bestuur veel tijd en oondqcht
besteed oon heï vervolmoken von het werk- en beleidsplon.
Op bosis vqn dot plon willen we de komende joren ons
kinderboekleenmuseum gqon uitbreiden.
Bínnen de medewerkersgroep heeft een ve?andering
plootsgevonden. De interne coórdinotie wqs de af gelopen
joren in hqnden von Poulq Bómer, die doarnoost uiïvo erende
werkzaamheden verrichtte. Alles bij elkoor wos dot een grote
klus. Zo wos zij betrokken bij heï vormgeven vqn de nieuwe
instelling StOK, het opstellen von werkproc edures,het
verder opzetten vqn de computerbestonden enhet opstellen
von lijsten ten behoeve van Van Arendsoog en Joop ter Heul.
Een poosje geledenheeft Poulo aangegeven dqt zij de
coordinerende tqken zou willen ofstoten. Het besïuur is
doqrom bijzonder blij dot Rio Lamm ers, een van onze
medewerkers, per 1 mei j.l. deze token heeft willen
ove?nemen. Rio komt uit het bibliotheekwezen en wil hoor
ervoring graag inbrengen Pqulo blijfï ols medewerker en ols
extro invoerder von boeken bij StOK betrokken. Het bestuur
en de medewerkers hebben hun grote woordaring voor hoor
enorme inzet en de plezierige wijze woorop zij leidíng gaf
door middel von eenbloemetje oon hoor lqten merken.

Reint Jon Terbi jhe, voorzítter StOK.
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NOSTÁLoIE 5NUIVEN IN ZUTPHEN

Als donoteur bent u helemoql bekend met SIOK in de Loorsïrqot. Een bezoek oon het

kinderboekenleenmuseum heeÍï vrijwel sf eeds een nostolgische ochtergro nd. Onze

medewerkers luisteren met veel plezier en herkenning nqor de vele verholen en leuke

jeugdheri nneríngen vqn de bezoeker s.

Doornoqst bent u misschien bekend met het unieke centrum von Zutphen met zijn mooie

hofjes, oude ponden en gezellige winkels. Moor er is meer dot Zutphen oontrekkelijk

mookt voor een leuk dogje uit met vrienden en/of fomilie-

fn somenw erking met het Grafísch Museum in Zutphen hebben wij een orrongement

somengesteld dot oon zo'n dag een interessonte invulling kon geven.Deze dog stort in heï

kinderboekenleenmuseum met een kopje koffie en een achtergrondprootje over de

bibliotheek en de unieke collectie. Notuurlijk is er olle gelegenheid om vragen te stellen en

rustig rond te kijken tussen olle mooie boeken. Vervolgens goot u noor De Pelikoan (bekend

om de bestekoffievon Nederlondl) voor eenoriginele High Teo. Ïn De Pelikoon zijn ook

veel leuke en lekkere dingen te koop op het gebied von thee en koffie. Áls qlternqtief kon

een lunch genotenworden in restouronï De Klok. 's Middogs wordt u verwocht in het

6rofisch Museum, woor eenrondleiding verzorgd wordt. Hier hoort u bij oonkomst de

mochines ol drooien. U krijgt eenbeeld von het oude grofische ombocht. Ook kunt u de

ofdeling hondboekbinden bezichtigen. Nq dezebezoeken kunt u de dog ofsluiten met een

wondeling door de historische binnenstod en snuffelen in de vele winkels die u door vindt.

Voor de liefhebbers zijn er in overleg nog sndere mogelijkheden, zools eenbezoek oon de

Stodsbrouwerij en een tocht per fluisterboot.
Het bosisqrrongement kost €23.5O p.p.bij deelnome von 15 personen. Voor overleg over

ondere mogelijkheden kunt u notuurlijk oltijd contqct opnemen.

fnformotie:
Frons Tops

Tel. 0575 516759
e-mqil fronshenk@hetnet.nl



BOEKVERoELIJKINo DOOR LOT VAN DEN ÁKKER

(vervolg StOKpoordje 3.1.)
Terwijl het in het vorige Stokpoord je ging om beredeneerbare veranderingen von tiïels,
wil ik in dit nummer een oontol onverkloorbore zaken op het gebied von titelv erandering
oon de orde stellen. Neem bijvoorbeeld vqn Sini Greub-Roldqnus het boek De manke
grapias, een pakkende titel en illustroties in kleur vqn B. Midderigh-Bokhorst , uitgegeven
door G-8. von Goor Zonen. Bij de tweede druk heet het boek, nog herkenboqr moor toch
wot minder intrigerend, De êrapjas, mef een omslogtek ening van Hons Borrebqch en
dezelfde kleurenillustrofies von B.M.B. (zools deze illustrotrice hoor werkoltijd signeert).
Hons Borreboch wos nctuurlijk wel erg in de mode! Bij de derdedruk heet het boek
opeens Henriëffe J.Á4.C en is het omslog vqn B.M.B. wel mooi possend rn de etolage
'Romontiek'moor eigenlijk nretszeggend. De kleurenillusïroties zijn nu vervangendoor hier
en door een zwqrt-wit tekeningetje van dezelfde illustratrice. fk kqn heï niet loten
doorbij te denken dqï het om eenbezuinigtng gaat.

Een ander verbazingwekkend voorbeeld is het boek Een Russisch meisje in Holland door
C|.M.H. Bouer, doï op de titelpogina Zangvogelfje blijkï te heten. Beide titels zijn
informoïief .Kondeuitgevernietkiezen,werdhetsomen telongof isheï g"*oán..n
vergissing? Dqt lootste kon zeker het geval zijn. Dot zie jebijvoorbeeld bij het boekj e De
Schipbreukeling. Op de omslog stoot ots outeursnoqm P. Tesselh of , terwijl àe titelpogino
M- Geisler-Plat vermeldt. De lootste schrijfster (of is het de uiïgever die onbekend wenst
te blijven?) zorgt voor nog meer verossing eni het boek Á4iepíe vin Doorn is tegelijkertijd
uitgegeven onder de titel De drie gezellen, ollebei met een bondomslog getekend door Rie
Stoffers, qlsof het twee opeenvolgende deeltjes zijn. Je zou bijno denken dot per ongeluk
het verkeerde boek in de omslag is gezet , ware het niet dot in het eerste boek serienr.
2OO en in het tweede serienr.201 stoot . Loter is het boek nog eens uilgegeven onder de
titel tl4iepsie en haar vriendinnen, serienr. 43!, terwíjl de hoofdpersoon nog steeds Miepie
heet. De omslog is nu vervangen door eentekening von Ernsï Sluyter lauiaàlli* geen
fomilie vqn Jon sluyters) , verder is heï precies hetzelf de boekl
Veel van deze onverklqorbare zaken zijn bij het opschonen vqn het boekenbestond in de
computer ontdekt door Liesbeth Stroub.



VAN AREND5OOG EN JOOP TER HEUL

Op 30 ougustus q.s. vindt om 16.00 uur in de Burgerzaal te Zutphen de f eesïelíike
presentotie ploots von Van Arendsoog en Joop ter Heul, dat uítgegeven wordï door Terro

Lonnoo te Arnhem. Heï boek is in nouwe somenw erking met Stichïing 't Oude Kinderboek

tot stqnd gekomen.

Tn Van Arendsoog en Joop fer Heul, geschreven door Jonneke von der Veer (bestuurslid

StOK), posseren oon de hond von víjf enzestig themo's vele populoire kinderboeken uit de

periode tgOO-1970 de revue. Ruim 450'toppers von toen' zijn, voorzienvan een

toelichting, in kleur af gebeeld. Doornoost wordt een grooï oqntol ondere titels genoemd.

Alle kans dus doï u uw lievelingsboeken vsn vroeger tegenkomt.

Vrijwel olle af gebeelde boeken zijn of komstig uit de collectie von Stichting 't Oude

Kinderboek. De medewerkers vqn de stichting hebben zich vqnof het begin ten volle

íngezet bij de werkzaomheden die de stichting op zich hod genomen. Nodoï in gezomenlijk

overleg de themo's woren vastgesteld, hebben zij zích met enthousiqsme en deskundigheid

gestort op de selectie von de boeken.

HeI eerste exemplaor von het boek wordt op 30 ougustus op ludieke wiize overhondigd oon

Jqn Terlouw, kinderboekenschrijver en líd von het Comiïé von Áqnbeveling von StOK.

Donsteurs en reloties von StOK zullen te zilner tijd een uitnodiging ontvongen voor deze

bijzondere bijeenkomst.

Van Arendsoog en .ïoop ter Heulkosï € 24,95 en is vonof 30 ougustus te koop in de

boekhondel en bij StOK.
Vonof 1 juni kan een door Jonnekevan der Veer gesigneerd exemploar gereserveerd

worden bij StOK (Tel. (0575) 5451L7, oudekinderboek@hetnet.nl).
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Z.OEK HET BOEK

Weet u uit welk boek het onderstoqnde f ragmenï komt? Degenen die het
ontwoord weten, mqken kons op eenboek nqqr keuze uít het verkoopossortiment.

Eindelijk kloqrt de morgen. Men trocht met de moede ogen de ochtendnevel ïe
doorboren , die over het woter hongt. Nergens lond te zien.... Ook de sloep is uit
het gezicht verdwenen. Grienend loten de omes de riemen zinken. Nu eerst
voelen ollen hoe af gemat ze zi1n. Als de zon opgaat, is er geen een meer wokker.
Stuurloos dobbert de jol op de stille golf slog. Een heerlijk blouw uitsponsel welft
zich boven de onof zienbore wotermosso. fn de middog ontwoken enkelen. De

sloop heef t verkwikking geschonken; de kerels voelen hun hoop weer opleven: de

schipper is aon boord en zol wel goede raad geven. Fluisterend, ols waren ze rn de

stilte rondom voor hun eigen stemmen bong, bespreken ze de ondergong von hun

prochtige schuit en het verlies vqn ol hun schotten. De een hod nog vijf vette
ganzen gehad die dobberden nou stellig ook ergens rond! De onder hod zijn
verloren, z'n puike, f ijne messie, dot ie verledenZaterdog nog zo lekker hod

oangezeï.Zou je niet spinnijdig worden op dieberoerde botteliersmoot met z'n

koorsje?

De oplossing kunt u sturen noqr Stichting't Oude Kinderboek met vermelding von

uw noom en odres, of af geven op Locrstroot 3t,72Ot CB in Zutphen.

HET BOEK GEVONDEN

Het frogment von de vorige
keer kwom uit De kinderen van

de grofe fjeld van Louro
Fitinghoff , hoofdstuk fff 'De

brillemon' . Het is herkend door
mevrouw Wildervqnk uit Eefde.
Til schreef : 'fk wos ontroerd
door de moed en wormte die het
boek uitstrqolt.'

Gef eliciteerd! U mag een boek
uit de verkoopkost komen

uitzoeken.

n[ Kf ru rf;fi.ËN
v,qN *il sR*ïË FjËLil
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RECENTE SCHENKINoEN

Joh. H. Been ( Hendrik Eben), I,Jif de gedenkschriften van een schooljongen.
Alkmqqr, P. Kluitmon, 1906.
Pieter Jacob von Beest, Wondersprookjes. Ámsterdom, Kris Kros
Uit gever smootschqppij NV, t9 64.
Johonno Modsen, Flory.Een verfelling voor jonge meisjes. Amsterdom, Cohen
Zonen,1903.
Jo Monders, Flirf-studenfje. Leiden, A.W. Sijthoff's uitgeversrnootschoppij,
t923.
M.c. von oven- von Doorn , Hef oog in 'f zeí1. Den Hoog , G.g. vqn 6oor zonen's
U.M.,[1938]. ( De fqmílie Knutsel, dl. 2)

BOEKBE5PREKING DOOR
JANNEKE VÁN DER VEER

M-C- von Oven-von Doorn, Hef oog Ín 't
zeil. Met íllustroties von Jqn Lufz, Den
Hoog, 6.8. von êoor Zonen's U.M. N.V-,
1938.

fn 1936 verscheen von M.C. von Oven-von
Doorn (1885-1957) het boek De famílie
Knufsel. Een recensent schrijft hierover:
'Voor jonge kinderen is dit olleroordigste
boek bestemd, woorin in romonvorm een

oontol knutselwerkjes worden opgediend.
We leven de wederwoordigheden mee von de
fomilie Knutsel, die uit een onnoemelijk
oonïol tweelingen en de oude gedienstige
Linio bestoat. Door Mevr. von Oven-von
Doorn bovendien uitstekend schrijven kon, is
het verhool op zichzelf voortdurend boeiende
lectuur, terwijl de z.g. "werkjes"
oorspronkelijk zijn, wot long niet von olle
knutselbo eken gezegd kon w orden.'
Een vergelijkbore bespreking zou gewijd
kunnen worden oon het tweede deel over de
fomilie Knutsel, getiïeld Hef oog ín'f zeil,
daf tweejoor loter verscheen. Vader en
moeder Knutsel verblijven een poos in het
buitenlqnd .'Zij zwerven rond, ergens ín het
vetreZuiden, wont in Nederlqnd is het,
voorol 's wínters, nqor hun smook ïe koud en
te not.' De drie ('een onnoemelijk oontol',
wqqrvqn derecensent spreekt, is wqt
overdreven) tweelingen - de elf jarige Piek en
Riek, de zeventíenlarige Arabello en
Ántonellq en de twintigjorige studenten
Leonordinus en Lourentius - zijn thuis in
Amsterdom, sqmen met de 'ou{e getrouwe
dienstbode' Sinia (geen Linio) en de twee
honden Kqstor en Pollux. Vader en moeder
hebben diverse ooms en ïontes gevroogd 'om

zo vriendelijk te willen zijn, een oogje in't
zeil te houden'. De kinder en vinden de

& J****
4S\Ë*:i€. :t



bezoeken von de ooms en tontes, vook op

ongelegen momenten , nief olti;d geslaogd.
Bijvoorbeeld het bezoek von oom Lourens,
die alleen belongstellíng lijkt te hebben
voor Kostor en Pollux - door hem'mijn
dierbore lievelingen' genoemd - moor von

wie de kinderen heel goed weten dot hij
'vanwege'f oogin't zeil'komt. Het ergst
vinden ze dat oom Lourens een monie heeft
voor notuurkundige proeven in de
huiskqmer. En inderdood, oom probeert
enkele von z'n proeven uit, wqt tot rovoge
en wqteroverlost leidï, tot groot
ongenoegen von Sinio.
No elk hoofdstuk worden de knutselwerkjes
en ondere'doe-dingen' beschreven die in
het verhaal oon de orde ziln gekomen, zools
het moken ven een zokspeldenkussentje en

het orgoniseren van een 'ontwerp-

tegelvloerwedstrijd'. Het boek eindigt met
de vrolijke thuiskomst von voder en moeder
Knutsel. Prompt wordt er dan een toort op

tof el gezet, woqrvon notuurlijk ook het
recept wordt gegeven.

M.C. von Oven-vqn Doorn publiceerde in
diverse tijdschrif ten korte verhqlen en

versjes. Doqrnoost schreef zijboeken voor
kinderen vqn verschillende leeftijden. Veel

von hoqr boeken zijn zowel voor jongens ols
voor meis jes geschikï. Zij geloof de niet in
oporte werelden voor jongens en meisjes.
Het idee von lees-knutselboeken ligt
eveneens ten grondslog oon het
kobouterspeelboek Sven's avonfuren in hef
verre Noorden (1928), woqrin ook
kleurploten zijn opgenomen, en oon

A llermerkwaardígste avonfuren van de
aardige aapjes van Admiraal Adrianus
Apekolio (1935), woqrin in ieder van de 26
hoofdstukken von Á ïot Z zoveel mogelijk
woorden meï dezelf de le'fter begínnen.
Kinderen worden hiermee gestimuleerd
hetzelf de te doen in door hen verzonnen
verhqlen. Vermeldenswoqrd zijn verder Ons

R ij m bo e k (19 39), woorin rij mwoorden
moeten worden ingevuld, en de bundel
toneelstukles Vrolíj k Plankenland (1940).

DONATEURs6EsCHENKEN

Een schitterende foto von de kop von H.C"

Andersen, zools deze verwerkt is in
putdeksels in Kopenhagen, wos het
donoteursgeschenk in 2005. fn 200ó werd
een f oto vqn Heidi's grooïvoder , genomen in

het Heidi-museum te Maienf eld, onder de
donoteurs verspreid.
De ortisticiteit von de foto's en de

zorgvuldige uiïvoering is dermote groot doï
StOK ql diverse woarderende reacties
heeft ontvongen vqn donqteurs. Noost
wqordering moken enkele donoteurs echter
ook hun zorgen kenboor. Dezezorgen
komen voort uit de gedachte dot de kosten
vqn het donoteursgeschenk niet in
verhouding stqon met de donoteursbijdroge
von minimqol € 20,- per joor. ïk kqn hen

echter gerustslellen. De foto's worden
gemookt door Geert de Groot,
professioneel f otogrqof in Almen, Gqlerie
"De blouwe deur". Geert de Grooï brengt
doorbij slechïs moteriqqlkosten rn rekening
bij StOK. Wij zijn hem doqrvoor bijzonder
erkentelijk.
De persoonlijke benqdering von bezoekers
en leners von het kinderboekenleenmuseum
stoqt bij medewerkers en besïuur hoog in
het vqondel. Dot geldt ook voor de oqndocht
voor onze donoteurs. Een

ontvongstbevestiging von hun bijdrogen en

een joorlijkse attenïie vinden wij possend in

dezebenoderinq.

Reint Jon Terbi lhe, voorziïter StOK



Somenstelling Bestuur

Art 4lid 1 von de okte von oprichting von StOK vermeldt dot het bestuur het
oontol bestuursleden ma9 vaststellen, met een minimum von drie leden. Op dit
moment zijn er vijf bestuursleden, von wie één uit de geleding medewerkers.
Volgens Art 4lid 3 word en de bestuursleden voor een periode von vier joor
oongesteld en zijn zij ïweemool herkiesboor.
Ter wille van de conïinuiteit is het zinvol om per tweejoor een deel von het
bestuur te (her)benoemen. De voorzitter en secretoris stellen dit joar hun
functie vocont en srellen zich herkiesbqor. Mochten donqteurs , medewerkers of
leners mensen willen voordrogen dqn ontvongen wij groog hun schriftelijke
reactie voor 1 september 2OO7 op het odres von StOK.
Verder zoeken wij voor de koscommíssie iemond die somen met eenvqn de
huidige leden in jonuori 2008 de penningmeester wil bezoeken voor het
doornemen von de f inonciële stukken. Aonmelding kon op dezelf de wijze.

Reint Jon Terbijhe, voorzitter StOK

16000't" BoEK !
Van Someren

en
Ten Bosch

Zutphen
BoeÈuerhopers sinds I 844

Op 7 mei j.l. is het 1ó.000ste boek ingevoerd
door medewerker Frqns Tops.
Het betreft P. deZeeuw tr.Gzn, lÁichíel
Adríaansz. De Ruyfer, de schrik des grofen
oceaans.'s Grovenhoge, Van Goor , z.j.
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