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Wordt u donoteun?
Don kniiot u:
*ontvongstbevestig 

i ng
*donoteursblod
*grotis kopersservice
*eindejoorsattentie

Doelstellinq:
Hef verzomelen, bewaren
en ter inzage geven von in
principe niet recent
verschenen kinder- en
jeugdliferotuur, in het
bijzonder uit het
Nedenlondse toolgebied.

VAN HET BESTUUR

Op 30 ougustus beleef den we met elkoor een zeer geslaagde

presentatie von het boek Van Arendsoog en ,ïoop fer Heul!
ïn een sfeer von nostolgie, opgeroepen door de enïouroge van de

Burgerzaal, de muziek, de octeurs en de inleidingen, werd het
eerste exemploor von het boek op ludieke wijze overhondigd oon

kinderboekenschrijver Horm de Jonge. Meer hierover vindt u in de

bijdroge van de bekendeZutphense houtsnijder Morco Mout in dit
StOKpoordje,

Ons kinderboekenleewnuseum mog zich verheugen in een nog

steeds groeiende belangstelling von bezoekers en vio dewebsite,
e-moil entelefoon. Onlangs werdzelfs vonuit Ieruzalem met StOK
gebeld met ols gevolg dot op dit moment een schenking von tien kilo
boekenpe? zeepost noor ons onderwegis. Het oontal boeken wordt
zo groof dot we het pond oon de Loorstroot uit goon barsten. ïn
het werk-/beleidsplon von StOK wordt eennoodzakelijke grote
u itbreid ing onderkend.
Het bestuur ziet twee problemen op StOK of komen. Eán doorvon is
debezetting. Tijdens de openingsuren zijn de medewerkers bezig
met het ontvangen vanbezoekers en het beontwoorden von

telef oon en moil. Alle ondere werkzaarnheden moeten steeds meer
in de niet-openingsuren plootsvinden. Wehebben doarom dringend
nieuwemensen nodig die ols vrijwilliger mee willen werken in ons

k i nderboekenl eenmuseum!

Het tweedeprobleem is de f inonciering. Het huidigebeleid, gratis
uitlenen von boeken, willen we bijzonde? groag hondhoven. De

inkomsten uit bijdrogen von donoteurs, gemeentelijke subsidie,
ontvongst v on gr o epen, gif t en en ver koop von overt o llige b o eken

zijn ontoereikend om een groter pond te financieren. Wij hebben in

ons boekenbestond veel sprookjes. Misschien komt bij ons de
goedef ee wel binnen in de vorm van een grote gift, een oanzienlijk
legaat of een gesponsord onderdok.

Reint Jon Terbijhe, voorzilter StOK
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VÁN ÁRENDSOOG en JOOP TER HEUL

Heï wos druk in de prachtige historis che Burgerzool in Zutphenop donderdog 30 augustus j.l. Een

dog woor olle medewerkers von StOK en uitgeverij Terro Lonnoo noor hodden uitgekek en, de dag
von de presentotievan Van Arendsoog tot íoop fer Heul , geschreven door Jonneke von der Veer.
Live gitoormuziek, een prochtige tentoonstelling met historische boek en en lichtbeelden en een
groot podium met spreekgestoelïe. Terwijl wethouder Luesink, tientollen gosten en de pets een
gedrogen speech von StOK-voorzitter Reint Jon Terbijhe dochten te gaan oonhoren, docht de
voorziïïer daar zelf onders over. Binnen enkele minuten hod hij het publiek op het anderebeen en
zat de sf eer er goed in. ïerbijh e zei het direct al: 'l-1;s1or'sche kinderboeken lezen is ols een
tijdreis in je hoof d.' 'Stel je voor', zei hii, 'hoe het hier vroeger sïonk noor mest, noor vlees (het
wos ooit een vleeshol...), hoe hier recht werd gesproken en verdochten, terecht of onterecht , ter
dood werden veroordeeld en opgehangen. Daorom wos de Burgerzaal deperfecte locotie voor de
presentotie von dit boek. Ik zag diverse mensen wot ongstig omhoog kijken noor de hoge bolken en
in gedochten een tijdreis moken ...Uitgever Frank Noë verïelde opgevoedle zijn met christelijke
jeugdliteroïuur, die precies oongof wot goed en f out wos. Moor Noë wos ook met zijn gedachten
bij zijn buurmeisje op wie hij in stilte verlief d wos. Met het buurmeisje is heï niets geworden,
moar met zijnlief de voor kinderboeken wél. 'ïk kwom eenshet pond oon de Loarstroot binnen en
docht: doar moet ikeen boek von moken. Eenvermetel plan en ik wist niet of het eigenlijk wel kon.'
Moor Noë werd nog verliefder door de steun enhet enthousiosme von de mensen von StOK en de
redacteuren bij zijn uitgeverij. En nu, no het bestuderen von 500 boeken,het bedenken en
schroppen von themo's, het moken van vele scons door Repro Design, talloze gesprekken, vele e-
moils, is het er dan. Noë wos meer dan trots. No hem was het de beurt oon schrijfster Janneke
von der Veer, die de totstondkoming von heï boek toelichtte.Ze vertelde met hoeveel plezier ze
oon het boek hod gewerkt en wot een geweldige steun StOK voor haor geweest wos. Speciool
noemde ze de onvermoeib are inzet von Poulo Bómer. ' Bijno elke dag hadden we de lootste moonden
contoct en geen vroog von mijn kont bleef onbeantwoord', aldus de schrijfster.6root applous
volgde. Ondonks hoor besch eidenheid wos Paulo dit keen een klein beet je groter dan ze gewoonllik
is. Er wos nog een verrossing voor de StOK-medewerkers: de schrijfster hod etgens een
exemploor opgedoken vaneenzeldzaam boekje over zeeheld Kloos Duiï en bood dit StOK qon.

Wot niemond zog oonkomen, wos dot Arendsoog en Joop ïer Heul in hun gebruikelijke outf it er ook
zouden zijn. Onder het motto 'wij zijn niet dood, wij leven nog!' hielden ze eentweesprook vol
humor, citeerden ze uit elkoars boeken en vonden ze dat het tijd werd dot 'hun leven ook verf ilmd
zou worden' ,net als Pietje Bell, Kruísfocht in spijkerbroeken Pluk van de PeftefleÍ. Overduidelijk
voor iedereenviel Arendsoog voor de spontone charme von Joop. Drommelsl Dot kon nog eens een
spannend boek worden, misschien onder de titel Arend's oogje op JooP Vervolgens boden de twee
oon kinderboekenschrijver Horm de trongehet eerste exemploor von het boek oon. Da Jonge wist
het publiek teboeienmet een kritische en ook persoonlilke visie op kinderliterotuur. Ook hij hod
een jeugdlief de, weliswoar onbeontwoord moor delief de wos er niet minder diep door: Juffpeur/
Stubbewos het object von zijn romontischegevoelens. Misschien door hoor wot Bordewijkse noom
is het nooit wat geworden. Moor ondere gebeurtenissen uit zijn jeugd hodden een diepgaande
invloed op zijn corrière ols kinderboekenschrijver.Internoten, wonen op een boot, heï mookt
ollemool deel uit von zijn litersire polet. Dot lezen ook nog eensgevolqen voor degezondheid kon
hebben, Horm de Jonge wist er alles von: schedelzoemen, duizelingen, oorsuizen, slechtzien. Je
kunt het er sllemool von krijgen. ïoch zag een publiek eenkerngezonde,f orse vent op het podium,
dus het zal wel loslopen met die schodelijk e leesgevolgen.



Er woren ook enkele kritische no'fen, onder andere richting de wetenschop, die de kinderliteratuur
nog steeds niet serieus neemt als goede bosis voor gedegen onderzoek noor tool-, cultuur- en
onïwikkelingsgeschiedenis. Die wereld tussen 'twee sïukjes korton' , zoals De Jonge het noemde,
wordt veelteweiniggezien ols bron voor de kennis von de geschiedenis von ons lond. Door ligt nog
eennooie took voor stOK, voortbouwend op het succes von de productie von dit prochtige boek.
Wethouder Luesink wos onder de indruk von het werk von stOK. Hij vertelde doï dezeprolecten,
in Zutphen gevestigd en opgeslart, de stod tot zo'n uniek weef sel von bijzondere culturele
initiotieven mookt.
ïn de Burgerzaal, woor ooit heï vlees (van geslccht dier of mens...) oon grote hoken hing, wos het
toen tijd voot een donkwoord, voorol voor StOK-oprichtst er Pien Pon, die zoals gewoonlijk in een
opvollende creatie, direct de lof doorgaf in de vorm von f lessen wijn oon de spnekers. Tijd voor
een oonlom nu, stelde voorzitter Terbijhe. En iedereen genoot von de culinoire verrossing en die
ook door de mensen van StOK woren gemookï, sommigen nog wot sÍeels kijkend naar dehoge
bolken. Misschien wordt de volgende publicotie 'Culinoire Kinderboek en'. Het bleef nog long gezellig
in de Burgerzaal.

Morco Mout



foïo-verslog presentqïie " van Arendsoog en Joop fer Heul"
30-08-07 door fotograof Geert de Groot, Almen



GESCHREVEN IN BOEKEN.... deel 1

Een tildje geleden schreef ik in het StOKpoard je over de dingen die de medewerkers
von StOK zool in boeken vinden. Doornaost worden er ook in veel boeken opdrochten
geschreven. Een oontol doarvon, die bijzonder zijn door hun ïekst of door de tijd woorin
ze geschreven zijn, wil ik hieronder weergeven.

August Gorissen kreeg op 29 juli 1914 op de Aloysiusschool in's-Hertogenbosch de
zesde prijs voor gedrag en vli.it . Het boek wos êenoveva, een der schoonste en

hortroerendste geschiedenissen uit vroegere tijd. Wot zou de eerste prijs geweest
zijn?

'Gekregen von Jong-Nederlond opdot ik een abonnée oongebrocht heb op 5 december
1926'

De'bonus' was Stijfkopje als groofmoeder von Emmy von Rhoden.

In Ank vindf haar weg is een papier geplokt dot er uitziet als eendiplomo. Hierop staaï:
'Diplomo Jeugdspaorbsnk Wornsveldsewegkwartier. Uitgereikt oon Morio Johonno
Kuyper in 1947 voor trouw en ijverig sporen'

'Voor mijn lief Truus ïer herinnering aan hoor evocuotiedogen in 1945.
Margot Tohl, Winschoten, 22 juni 1945'

'Als prijs voor trouwe komst op de .ot".hisot ie en ols donk voor hoor bereidwillig
meezingen met het kinderkoor. Uitgereikt bij den Kerstmis von 1882'
Voor de ïrouwe komsï kreeg de enïhousiasteling: Connanchef, hef opperhoofd der
indianen.

'Aan P. Geus.

Leerling der Lld klosse op de gemeenf eschool 7 A in Den Helder
Bewijs van goedkeuring voor getrouw schoolbezoek, vlilt en goed gedrag - 14 juni 1906'
Boek: Een woelige logá

'Bij het verloten von de Christelijke school gegeven aan Johon Hendrik von Olst voor
betoonde vli.it en goed gedrag door de hoof donderwijzer B. Roelofsen Verburg - 1 moort
r875'
Voor die betoonde vlijt en goed gedrag kreeg Johon: Hef geheinzínnige kistje van
E. Gerdes

'Voor Engelberïus Annevlink von moe en voder - 5-t2-t942
Wie nie't studeerï in zijn jeugd
Zal geen geleerde zijn op rijpe leeftijd'

'Verdiend met het helpen oon de melkboer - 1972'

Een Leni Soris-omnibus.
Liet Hoitink



RECENTE SCHENICTNoEN

6uus Betlem Jr., 't Klaroentje ran Koentje.2.p., N.V. Romantic
Uitgeversmaotschoppij, z.j.
6. Stuvel, De kist met de koperen spijkers. Rijswijk, V.A. Kramers [1939]
ïno von Westen, De Indische Club. Z.p.,Vroom en Dreesmonn [ca 1930]
W. Heimburg, Liesje ran den lompenmolen. Foïterdom, Bolle, vijfde druk, ll912l

BOEKBESPR,EICTNo DOOR

JÁNNEKE VÁN DER VEER

Tine von Berken, De Berewoudjes.
Amsterdom, H.J.W. Becht, vierde herziene
druk, [1915].

ïn 1895 verscheen von Tine von Berken (1870-
1899) De familie Berewoud. De drie
herdrukken die von het boek verschenen (in

respectievelijk 1900, 1907 en l9t5), kregen
de titel De Berewoudjes mee.

Het verhoal goot over Jet, Elly, Mies en Pop

Berewoud. Hun moeder is overleden bij de
geboorte von Pop. Sinds de dood von zijn
vrouw is vader Berewoud, een komergeleerde
die bijdrogen levert oon kronten en

ïijdschriften,'een oude man, heel oud'
geworden. Jet, de oudste dochter, vroogt hem

ols zeveertien is of zij heï huishouden mog

bestieren. Hoewel Jet geen enkele ervoring
heeft en ook niet zo goed met geld averweg
kon, mog zehet proberen.Zedoet ontzetïend
hoor best en komt er al gouw ochter dat een

huishouden veel geld kost. Aonvonkelijk zet ze
hoor huisgenoten elke dag een copieus mool

voor, moor dot blijkt Bruin niet te kunnen

trekken, voorol ook omdot de inkomsïen von

voder Berewoud gering zijn. Doorom stelt ze
de zogenoomde Ho-ho-dogen in, afgeleid von
'Hornby's Ootmeol'. Twee dagen per week
bestoot de hoofdmooltijd uit hovermout,

Tine van Berken, De Berewoudjes. Amsterdom,
H.J.W. Becht, vierdeherziene druk, [1915].

rijstebrij of sndere grutterskost.
Ondanks de ormoede, die ook blijkt uit het
versleten interieur von hun Amsterdomse
bovenhuis en de vook verstelde kleding van de
meisjes, is er sproke van een hormonieus gezin.

Iet, die inmiddels vier jaor de huishouding doet,
bedenkt allerlei oordige dingen om het leven ïe
verasngenarnen, zools een uitstopje noor
Zondvoort. Moor dan moet er Wel derde klosse
gereisd worden. Elly voelt door weinig voor - zij
koopt tweede klos-koartjes en past het verschil
bij von hoor eigen geld. Ook voder Berewoud
levert een bijdroge: hij neemï voor ieder een
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een sinoosoppel mee. De wormte in het gezin
blijkt ook ols Pop roodvonk krijgt. Dogenlang
vecht zetegen de koorts. Voder, Jet en Elly
wqken om beurten bij hoor. En ook Dito,'het
meisje voor holve dagen', droogt hoor sïeentje
bij. Gelukkig herstelt het meisje volledig, wot
gevierd wordt mef een glaosje wijn. Als het
tijdschrift woor voder voor werkt , opgeheven
wordt, worden de inkomst en nog kariger. Het
wordt voor Jet steeds moeilijker om de eindjes
oon elkoor teknopen. De mocltild bestoot nu

dikwijls uit kopucijners of koolroop. Vlees stooï
maar zelden op het menu. Dito kon niel langer
blijven, tot groot verdriet von ollen. Geklaagd
wordt er echFer omper.
Ondonks de f inonciële problemen wordt
sinterkloas gezellig gevierd, met kleine
codeoutjes en oordigheidjes. Om de inkomsten
aon te vullen zoekt Elly een boontje ols
kinderjuffrouw. Een von dekínderen dieze
onder oon hoede heefï, is echter zo lostig, doï
zehet nieï long volhoudt. Het gezin krijgt pas

echt lucht ols Elly gezelschapsdome wordt bij
een oude, wot excentrieke dome en ols er bij de
Berewoudj es een betalende logé in huis komt.
Het verhool eindigt met het huwelijk von Elly en

Eduord, dekleinzoon van de dome bij wie ze
werkt.
Tine von Berken (pseudoniem von Anno Christino
Witmond- Berkhout) verwerkt e dikwij ls
outobiograf ische elementen in haor boeken. Dot
is ook het gevol bij De Berewoudjes. Net ols de
schrijfster houdt Mies Berewoud van boeken en

droomt ze e?vsn om schrijf ster te worden.
Haor schrijf producten leiden echter tot
hiloriteiï op school en bij hoor zusjes.Zeheeft
nomelilk nogol de neiging om in een
hoogdrovende stijl te schrijven.
Uit de meisjesboeken von Tine von Berken
blijkï een geëmancipeerde geest. Het sluiten
van een goedhuwelilk voor meisjes stoot, in

tegenstelling toï de toenheersende morool,
niet bovenoon. Het bereiken von

zelf standigheid is belongrijker. Meisjes worden
oongespoord tot studie en werk. Dot blijkï ook
uiï De Berewoudjes.Zo beseft Elly dot ze een
boon moet gaan zoeken en Mies werkt stug door

om de opleiding voor onderwijzeres met succes
ïe voltooien. Jet is de steun en toeverloot
thuis. Zijheeft zich ontwikkeld tot een

moederf iguur en is de spil von het hechte gezin.
Tine von Berken wordt beschouwd ols de eerste
Nederlondse meisjesboekenschrijfster. Hoar
boeken woren rond de eeuwwisseling erg
geliefd. Door veel recensenten werd ze
destijds een begaafd schrijf st er genoemd.

Tine von Berken, De Berewoudjes.
Turnhout. De Sleutel, ll945|



ZOEK HET BOEK

Weet u uit welk boek het onderstoande frogment komï? Degenen die het
ontwoord weïen, mqken kons op eenboek noar keuze uiï het verkoopossortiment.

ïnde eerste ploots wos hij oltijd gezond, zodot niemond ooit lost von hem hod en in de

tweede ploats hod hi; zulk een lief humeur en zulke oordige maniertjes , dat iedereen e?

pleizier in hod; en in de derde ploots zog hij er zo beelderig uiï - nel een schilderijtjel
ïn plaots van een gewoon kinderkopje, kwom hij in de wereld met mooi, zacht ,

goudkleurig hoor, dat oan de tipjes krulde en dot toen hij een holf jaor oud was, ol om

zijn hoofd je golf de: hij hod grote bruine ogen,longe wimpers en een snoezig gezicht je:
hij wos zo krochtig gebouwd en hod zulke f linke stevigebeentles, dot hij albegonte
lopen toen hij tien moonden telde, ook gedroeq hij zich zo fotsoenlijk voor een kindje
von zijn leeftijd, dat iedereen verrukt over hem was.

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

uw noam en odres, of afgeven op Loorsïraot 3t,72OI CB in Zutphen.

Het f rogme-nt von de vorigekeer kwom uit De Sche)psiongens van Bonfekoe door

Johon Fobricius. Heï werd als eerste herkend door mevrouw Warmerdom uit
Epse. Zi1 schreef t "Deze keer was het minder moeilijk voor me; Houvqst wos heï
woord'bottel iersmoot'."
Gef eliciïeerd! U mog een boek uiï de verkoopkost komen uitzoeken

Jos Brink, 19-06-1942 t7-08-20O7

Het bestuur en de medewerkers von StOK zijn
bedroefd over het overlijden von Jos Brink.
Als lid von het Comité, von Aonbeveling droeg
Jos SïOK een wqrm horï toe. Het sympqthieke
verhool over StOK in zijn column in de NCRV-

gids heeft veel mensen in conïact gebrochï
met ons kinderboekenleenmuseum. Hoewel het
om andere redenen niet doorging, wos zijn
bereidheid meetehelpen aan de op

30 ougustus gehouden boekpresenïotie voor
ons een grole morele steun.

Wij zijn hem donkbaor voor zijn posiïieve
inzet ols lid von het Comitévon Aonbevelinj,
ols donoïeur en ols mens.

Reint Jon Terbijhe, voorziïter StOK
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