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VÁN HET BESTUUR

Na de hectische dagen rond de presentotíevon Van Arendsoog en
Joop fer Heul ís de rust weer teruggekeerd binnen StOK. De
verkoop von het boek verloopt,zowel vio StOK ols londelijk víq de
boekhondel, noor tevredenheid. De medíabelqngstelling noor
oonleiding von de presenïotie en een vermeldíng over StOK in de
L í b e I le hebben v o or v eel (tel ef on is ch e) contoc t en gezor gd.
fn dit StOKpoord je Ireft u o.o,. een interview met Jon Terlouw oon,
één van deleden von het Comité von Aonbeveling.
Het donqteursgeschenk20OT voert u terug noor De Zevensprong
vqn Tonke Dragt.
Bestuur en medewerkers vqn StOK wensen u en de uwen filne
kerstdagen en een voorspoedig 2008 toe.
Tot ziens in ons kinderboekenleenmuseuml

Reint Jon Terbijhe, voorzttter StOK.



'De nieuwe Kíeviet'

'l'l/af was het foch allenachfig donker. Voetle voor voetle, net één hand fastend voor zich uiÍ, zocht l,lichiel
zrjn weg over het verharde fiefspad, daf naast hef karrepad liep. fn z(n andere hand droeg hij een kafoenen
fas, met fwee flessen melk erin- "Nieuwe maan èn zwaar bewolkt", nompelde hrj. "Hier moet de boerderil van

Van Ommen z(n." H( tuurde naar rechts, maar hoe h( zich ook inspande, hij zag niefs. De volgende keer gó
ik nief meer als ík de knrjpkaf nief mee kryg, dacht hij. Dan zorgt Erica maar, dat ze on half acht thuis is. 't
fs geen doen zo.'

Wie kent niet het verhoal von Michiel die betrokken rookt bij het ondergrondsewerk in de oorlogswinter
van1944/45? Het 6oek Oorlogswinterverscheenín ï972 en kon zo gesitueerd zijn in een typisch Gelders
dorp oon de rJssel!
Maor dat lsot Jon Terlouw in het midden tijdens het gesprek dat ik op een regenachtige zomerdag met hem

hod.

Jon Terlouw , wis- en notuurkundige, moor beter bekend ols voormon von D'66 en de jarenlange Commissoris

der Koninginín Gelderlond. Wij kennen hem notuurlijk vooral ols jeugdboekenschrijver.En hij is lid von het
Comité von Áqnbeveling von StOK.
ïerlouw leerde in het gezín met vijf kinderen (twee broers en twee zussen) lezen van zi jn één jaor oudere
zusje. En omdot hij ol kon lezentoen hij noor delagere school moest, mocht híjmeleen de eerste klos
oversloon.

De bijzondereherinnering oon het eerste boek dot hij los - De Baard van Daantje von Leonord F.oggeveen -
betreít de sensotie van het lezen, de ontdekking 'dit is nu lezen' . Zi jn eigen kinderen kregen bij hun eerste
schoolbezoek don ook de boodschop mee: hier go je nu leren lezen en schrijven, hier krijg je de sleutel om

de wereld te ontdekken.
Hij bezot maar een poar boeken zelf .Diekreeg je codeou met je verjoardag of meI Sinterkloas. De meeste
boeken kwcmen uiï de schoolbibliotheek, wooruit je vonof de derde klos een of Iweeboeken mocht lenen.
Kieviet , Von de Hulsl (Peerke en zíjn kameraden), Jules Verne, Hector Malot (Alleen op de werela) los en

herlos hij. Er is niet één speciaal fovoriet boek, wont het mooiste of beste boek bestoot niet. Wel vindt
ïerlouw Álleen op wereld erg mooi, vanwege het tijdsbeeld dat het boek von Fronkri lk geeÍt. Moor dot
realiseer je je niet ols kind, maor pos loter ols volwossene. In zijn nieuwste boek Zoekfocht naar Katoren
heeft een jongen ook een oapje dot jolig hortje'heet (red. Joli Coeur).

Of hij ook strips los? Niet echt, ol herinnert hij zich wel Bruíntje Beer.
o.p latere leefti.ld heeft hij olleen boeken van Jules Verneherlezen. Hierdoor erkent hij de woarde von het
bewaren von oude kinderboeken zoals we dot bij StOK doen. De boeken moken deel uit von ons cultuurbezit.
Het bewaren van de kinderboeken draagt bij con het historisch besef . Moor doornoost is notuurlijk de
nostolgie eenbelangrijkereden voor het besïoansrecht von StOK.
Lezers vertellen hem regelmotig dot Koning van Katoren hun lievelingsboek is en dot zi j er bi jzondere
herinneringen oon hebben. Terlouw realiseert zich dot hij voor die mensen hetzelfdebetekent ols Kieviet
voor hem. Mensen herlezen hun boeken groog om nog eens dicht bij de hoofdpersoon te kunnen zijn.

Las u vroeger ook voor? Of verzon u zelf verhalen?
Terlouw heeft zijnkinderenvroeger nooit voorgelezen, maor verteldeverhalen no het eten. Na de afwos
met het helegezin luisteren noqr deverholen die hij vertelde over Oom Willibrord en Pjotr. Dezeverhalen
resulteerden loter in boeken, alkreeg Stoch in devertelserie von Koníng van Kaforenwel 37 opdrochfen in

plaats von de zeven in het boek.

Hij vertelde ook verhalen om zi jn kínderen een les of boodschop mee te geven. Verhalen vertellen in plaots
van stroffen. Denk er moor eens goed over no!

OÍ een verhoal woarin iets von de dogelijkse octuoliteit was verwerkt. Bij ieder boek ging het eigenlijk om

een themo dot zich aan hem opdrong, zoals het openhouden von de Oosterschelde (Oosferschelde
l'ï/indkrachf 10),werken oon ïhermonucleoir onderzoek in Novosibirsk(Pjotr) of de kloof tussen rijk en orm
(De K/oof).



Ook de inïimiÍeit von verholen vertellen oÍ voorlezen vindt hij erg belangrijk. Ditzelfde gevoel ervsorï
ïerlouw nu hij somen met zijn dochter Sonne boekenschrijft. Je bent don schrijver enlezer/luisteraor
tegelijk.
Terlouws kleinkinderen habben ollemaol grootvaders boeken gelezen en zijn erg trols op hem: 'Grootvader
wiljemij eenbrieÍ schrijvenwontander gelovenzeniet doï jij mijngrootvoderbent.' Hij heeft hen
eigenlijk nooit voorgelezen of verhalenverteld. Het zíjn toch kinderen met een anderelees -en
luistercultuur.

Áls notuur- en wiskundige en politicus log het niet in de lijn kinderboeken schrijver teworden, moor zijn
vrouw vond dat hij toch eens iets met zijn verhalen moest doen. Hij schreef doorop een zestal Willibrord-
verhalen en stuurde dezenaar uitgevarij Van Holkemo & Warendorf. Poul Biegel, die ols odviseur bij de
uitgeverij in dienst was, zei dat de verholen goedwaren, moor dat hij er een boek von moest moken en
meteen nog een tweede boek moest schrijven (red. dit werd Pjotr), omdot de uíf gever liever niet met
onbekende auteur in zee ging die eenmolig iets hod geschreven. Pjotr kwom ols eerste uit, gevolgd door Oom
h1/i//ibrord. Oon t4/illibrord is echter het eerste boek dst hij geschrevenheeft.
Daorna schreef Terlouw Koning van Kaforen moor doï werd bij Von Holkemo & Warendorf afgewezen.Zijn
vrouw raadde hem oan het bij een andere uigever te proberen en zo ís Terlouw bij Lemniscoot terecht
gekomen.

Schrijven is nooit een hobby geweest von Jon ïerlouw. Nee, het is keihsrd werken. Hij heeft nooif zin om
eraantebeginnen, moar er moet op eengegeven moment een bepaold thema behondeld worden. Doarom is er
ook eenvervolg op Koning van Kaforengekomen.ïn Zoekfochf naar Katoren zít een duidelijke boodschop:
hoe komt het dot bijno iedereendiejeontmoeï eigenlilkbestoordig is en dot jeweinigechteklierentegen
komt, terwijl men zich don collectíef zo idioot gedraagl?'De boodschop die ik de jeugd zou willen meegeven
is: verlies je kritische vermogen niet als je in een groep bentl'

GESCHENKBESPREKING door Jonneke von der Yeer

Johonno Reiss, De schuilplaafs. Ámsterdam, Em- Querido's Uitgeveríj B.V-, 1974

De schuilplaafsvan Johonno Reiss (* 1932) is eenvan deboeken uit de Gelderse collectie van Stichting't
Oude Kinderboek. Het boek hoorï helemoolthuis in deze collectie: de schrijfster,wier echte noom Ánnie de
Leeuw is, werd namelijk geboren in Winterswijk. Bovendien speelt het sterk outobiogrof ische verhool zich
deels in Winterswijk of.
Johanno Reiss, díe van joodse af komst is, beschrijf t in De schuilplaats, woarvan in 2005 nog een negende
druk verscheen,deperíode tussen 1938 en de bevrijdingin!g45.Tndezeperiodezat zesomen met haor
oudere zus Sini enkelejoren ondergedoken bij opoe, Johon en Dientje Oosterveld in het ïwentse dorpje
Usselo.

Haor voder dook onder in Rotterdom. Hoar oudste zus Rochel bleef nog lange tijd in Winterswijk om hun
moeder, die ernslíg ziek ín het ziekenhuis log, te voorzie-n vcn koosjere moaltijden. No hoar dood dook
Rachel olsnog onder; ze was de lootste joodse vrouw die Winterswijk verliet.
Johonna Reiss heeft haor oorlogsherinneringen op een sobere monier verteld. Juist doardoor is het verhool
heel indringend. Duidelijk wordt hoeliefdevol de fomilie Oosterveld voor de meisjes zorgde, als woren het
hun eigen dochters. De onderduikperiode gaot gepaard met vele momenten van ongst, bijvoorbeeld ols er
huiszoeking wordt gedaan.Detwee meisjes moeten zich don ineen ruimteochter een kost verbergen.Hun
angst en ook die von de fomilie Oosterveld is voelboor. Ookgevoelens von onzekerheid, opsïondigheid en
verveling zijn tref f end weergegeven. Slecht s een keer komen de meisjes buiten in die jaren . Op een warme
zomerdag brengt Johan ze met een kruíwagen noor een tarweveld. Te zítten de hele dog in de zon, woarbij
Anníe zo erg verbrandt dot hulp van een orts noodzokelijk is.

Towel Annie (of wel Johqnno Reiss) ols haor vader en zussen overleef den de oorlog. No de oorlog ging ze naar
de kweekschool, woarna ze enkele jaren voor de klos stond. Vervolgens emigreerde ze naar de Verenigde



Stoten, waar ze trouwde entwee dochters kreeg.

De schuilplaafs verscheen oorspronkelijk in L972 in hat Ámerikaons, onder de titel The upstairs room.

Johanna Reiss werd bij het schrijven geínspireerd door haar dochters. 'De meisjes lee{den doar in New York

zoheerlijkvrij. dat ik op het idee kwom mijn leven, toen ik nef zo oud was ols zij, eens oP popier te zetten',

zei ze ooit in eeninterview.
Het boek wos een groot succes en werd in veel landen vertoold. De Nederlandse vertoling is verzorgd door

Bob den Uyl. Bij het verschijnen van de Nederlandse editie in L974 is een f ilm gemoakt door Koos Postemo

en Ellen Blazer. Hierin werd een ontmoeting vastgelegd

tussen Sini en Annie en Johon en Dientje. Johan wilde toen

niet doï de geheime bergploots gefilmd zou worden: 'Je

weet nooit hoehet nog te pos kon komen.'

Het succes van De schuilplaats blijkï niet alleen uit de

vertalingen en herdrukken, moar ook uit de diverse bekroningen,

wooronder de Notionol Jewish Book Áword.

No de oorlog bleef het contoct tussen de meisjes an de

fomilie in Usselo bestoon. Het boek eindigt met een

oongrijpend bezoek von Johanna Reiss enhaar twee
dochters oan de fomilie oosterveld. Julie en Kathy zien

doarbij de bergplocts in de kast en vragen hun moeder
om er nog eens in te kruipen.'Gehoorzaom liep ik noor de

kasten liet me op mijn knieën zakken.Verder kwom ik niet.
"Kijk, ze huilt", zeiden mijn dochters.'
De schuílplaafs van Johonno Reiss, een boek om te lezen

en teherlezenl
Omslog Bert Boumon, Amsterdom, Em

Querido's Uitgeverij 8.V., 1974.

RECENTE 5CHENKIN6EN

C. Brouwer , De zietverkooper van Brisfol, Rotterdom. J.M. Bredée, t19091.
Thérèse Hoven, Arme Lou. Utrecht, H. Honig, t1B9Bl.
Mqrie Neve, Helen's kleintjes of de liefste kínderen der wereld. Hoorlem, De Erven F.

Bohn, tweede, geíllustreerde uitgoqf , [1883].
J. de Lief de, De zwarte zÍel en de blanke huíd. P.otterdom, J.M. Bred ée's Boekhondel en

Uitgevers-Mij., vijfde druk, [circo t9t2].
Hons de lq Rive Box, Het leven in. Helmond, Helmond, Uitgeverij Helmond, [circo 1932].

BIJZONDERE 5CHENKING

'Truus goot nqor huis' door M.Veren,
Col lenbqch Nij kerk . Geschonken door

mevrouw Siegers-Eggink. Dit kinder-
boek mef gronootinslogen wqs von hoor

zusjes die zijn omgekomen bij de

luchtoonvol op Zutphen in 1943.

Door StOK is het wederom ge-
schonken qon het Achterhoeks
Museum L94O-1945 in Hengelo (61d.).



GESCHREVEN rN BOEKEN.... deel 2

"Voor Dirkje Schenk
Herínnering oon de jaren, doorgebrocht aon de Vrouwenarbeidschool te Enkhuizen.
Aangeboden door heï bestuur, den 30 April L929.

V oorzitt er, dír ect ri ce en secr et aris."
Dirkje kreeg hiervoor: Zoek van alle díngen de zonz(de

"5-10 mei 1940 t2 mei 1945'
"Ter herinnering aan deYrede. Het einde des oorlogs medegemaakt te WEESP.

Von je ouders"
Opdrocht in De wedstrtjd over den oceaan.

Tn Hoe Truus overwon is geschreven
"Dit boek is von mij
wiehet steelt ís een dief
wíe het vindt brengt het vlug

noor Spoorsingel 89 terug.
Kerstfeest 1931"

"Dit boek was van Jon Schelhaos (geb. t1-6-1928) Hooilandseweg 384 (GereÍ.pastorie)
Roodeschool, hem Uithuizerm eeden."
"Dit boek gekregen von zijn moeder in L946"

Tn een paar andere boeken kwom ik de naom "ïneke Schelhoas" tegen, kennelijk een zusje van
bovengenoemde Jon met een aantekening waoruit volt op te moken dot de bezitster van het boek
de dochter is von een GereÍormeerdpredlkant uit Roodeschool (gem Uithuizermeeden).
Ze vermeldt zelf s dot hoor voder van 1929-1950 predikont wos in Roodeschool.
Kennelijk wos het in pastorieën indertíjd geenvetpot gezíenhet f eit dat ze steeds in hoor
boeken vermeldt: "Dit boek is van ï.J. (Tineke) Schelhoas geb.10-9-1926 oÍ van hoar zuster
Jetty (geb. 10-1-1925).'Zemoesten dus samen met één boek doen. Jon hcd blijkboor geenbroer

' met wie hij zijn boek moest delen.

Het boek s Levens Lentetijdvan Doro Musboch werd ooit codeau gedaan "ïer herinnzring aan
het t?t-jarig bestoon vsn Koloniehuis Commissie der Áncient Order oí Foresters" op 24 mei
1937.Er sïoot een tekeningetje bij von heï koloniehuis ergens aanzee.

Tn Arie van den dominee van J. Smelik stoot het volgende merkwoardige gedichl:
Arie
Zeg Arie is dit boek nu goed
Of heb jeliever een groot sïuk snoep?

En jongen, als je nu de Iitel ziet
Don is't zoo, is't niat?
Wont ols jij zegt von mij wat ik ben

Dan is't zoo dat jij Árie von die moeder kent.

Liet Hoitink



BOEKVER6EUIJKIN6

Toen von de zomer eenlener ons naar het boek De
wortelkíndertjesvroeg, omdot hoar vader het door
alti;d over had, wisten weníet welk boek meete
geven: het oude boek, met versjes von en

geíllustreerd door AlÍred Listol, oÍ denieuwe
versie, met plootjes van FreddieLangeler,
overigens zonder enkele vermelding van de
schrijver met dezelf de tekst. We gaven ze allebei
mee. Het is een mooi verhoal, over de
wortelkindertjes die's winters de natuur
voorbereiden op de lente.Ze nooien nieuwejurkjes
voor de bloemen en schilderen dekevers en

torretjas opnieuw op. Dan komen ze uit de sarde
met elk hun eigen bloem. Elk wortelkindjzheeft
een jurkje oan in de kleur von de eígenbloem. Als
kind wos heï hearlijk om te kijken of dot wel

klopte. fn de herfst kruipen ze weer in de oorde
om te goan slopen.

fot onze verbazing bedoelde de vadzr vsn onze
lener het nieuwere boek! Jommer voor hem!

Hoewel de figuurtjes von Freddie Langeler wat
speelser zijn dan die von Listal en hzt Moedert je
een stuk schattiger, missen detorren enkevers
elke identiteitl Zagje bij Listal glimwormpjes om

de ondergrondse verblijfploots von de
wortelkindertjes te verlichten en ijverige mieren
wol opwinden enhet naaiwerk controleren, bij
Langeler zijn torren torren enverder niets. Op de
volgende blodzijde onderscheiden we bij Listal een

meikever, een vlíegend hert , een 5oktor, een

loopkever, een watertor , een paar engerlíngen en

natuurlijk het lieveheersbzest je. De loatste is de
eÀige die bij Langeler herkenboor in beeld is

gebleven. De laatste illustroties von Listol hebben
een prochtige Jugendstil vormgeving, díe het boek
haerlijk dateren.

De mooisïe bloemenkinderen zijn notuurlijk die van
Cicely Mary Borker, die gedetailleerde bloemenelfjes
tekende van bijna slle bloemen die je kunt bedenken.
Ze maakte een alfabet, bloemenkinderen von de lente,
zomer, herÍst , bomen, wegkont en de tuín. (De
jongenselfj es hebben puntoorïjes!) De versjes erbij
zijn (zeer) vrij vertaald door Nonnie Kuiper. Heel
pijnlijk steekl doorbij het Bloemenalphabef met
versjes en plafen door Reinia Venema of. Ook hier zijn
bloemenkindertjes getekend, rnoor woor bij Borker de
elf jes echte korokïerfiguurtjes zijn, zijn hier de
poppetjes vook kleine engerds.
Ook fda Bohotta Morpurgo heeft bloemenkindertjes
gelekend in Mtjn tuintje. Hier hebben de
bloemenkindert jes wat meer korokter, moar zijn de
bijgemookte versjes von ïo Holscher dermote
godvruchtig dat ze mijns inziens nu bijno níet te
verteren zijn.
Elso Beskow,van Hansje in hef Bessenlandmet die
schottige rode en blouwe bosbessenkindertjes,
maakte Kleine Koen in de tuin, waorin de
bloemenkind eren levensgrol e groente en fruitkinderen
zijn en doordoor misschien wat minder aaiboor .

Tenleste hebben wenog debloemensprookjes van

Ernst Kreidolf , evenols alle eerder genoemdeboeken
daterend uit de joren twintig von de vorige eeuw. Tn

dit boek komt een heel bloemenvolk voor, met ooms,
tantes, ridders en edelvrouwen, ollemaol gestoken in

bloemenkleren, maor zeker niet lief lijk. Vrouw Distel
stuurt de bijen op heï ondeugende klaverventje of om

hem voor strof te steken en de ridders Meidoorn en

Sleedoorn zullen een kind eerder nochtmerries dan

mooie dromen bezorgen. Het is jommer dot bij de
restaurqtie van dit boek de blodzijden in de verkeerde
volgorde zi jn gebonden.



HET WINTERBOEK VÁN MÁRoRIET

Welke vijftiger, zestiger kent niet het Margriet
Winterboek , verschenen tussen L939 en 1988 bij
Uitgeverij De 6er1lustreerdePers (GP). Boeken met
spannende v erhalen, puzzels, goocheltrucs en

juweeltjes van omslogen en illustroties. Kinderen
woren er destijds uren zoet.

Je zou kunnen zeggent als je een Winterboek kent,
dan ken 1e ze allemoal. Het concept is steeds

hetzelfde, moar het verveelt nooit. Voeg een oonfal

sponnende v erhalen, toneelstukj es, v ersjes,
goocheltrucs, strips, sprookjes, puzzels,spelletjes,
roadsels en kleurploten somen met mooie illustroties
en jehebt een prochtiggeheel. De gekorionneerde
voor- en achterplaten zien er zeer oontrekkelijk uit
en w er den v er zorgd door beken de t ekenaars als Jan
enPeter Lutz, Eppo Doeve, Piet Marée enlater Fiep
Westendorp, Jon Wesseling en Elly Zevenhuizen.Tn
de beginjoren was er nog geen sprake van meerdere
suteurs, er wos een somensteller en er waren enkele

tekenoors.

ïn de eerste uitgaven von het Winterboek worden

zelfs geen samenstellers vermeld, moar in het
Winterboek van 1939 komen al wel de initialen T.H.

voor. Vonaf t946 tot enmet L972 is Ton Hulsebosch

de somensteller. Hij schreef en vertoold e ook zelÍ
veel verhalen. Het Winterboek werd wel zijn privé-
project genoemd, een klus die hij noost zijn
redactionelewerkzaamheden bij de GP als hobby "er

bij deed". Vroege tekenoars waren o.o. Jon Lutz,
Piet Marée, ïijs Dorenbosch en F. Wijnand. fn de
jaren zestig en zeventig lijkt het alsoÍ heel
schrijvend Nederlond plezier beleeÍt oon het
Winterboek. Enkele nomen: Albert Boantjer, Mies
Bouhuys. Wim Meuldijk. Poul Biegel, Annie M.G.

Schmidt, Leo Smulders. ïn 1970 is Jonneke Krons

somensteller van het Winterboek en vqnaf 1971tot
en met 1975 Ciny Peppelenbosch-Mqcronder.

De verhalen in de eerste Winferboeken spelen zich
vaak of in eenEngelse of koloniole sf eer. Dst is niet
zo verwonderlijk, want de Winterboeken von De

GeillustreerdePers vinden hun oorsprong in

Engelond. Door werden cl vanof het begin van de

vorige eeuw de zogenaamde annualsvoor kinderen
uit g egev en. D eze b o eken w ar en r i j k g eïl I ust r eer d en

bestonden merendeels uit "laughs ond thrills,
mystery ond adventures, practicsl odvices ond

fantosy". Zewerden meestol tegen Kersttijd
uitgegeven en er zijn er tien'rallen von. Bekende

annuals zijn bijvoorbeeld de Tiger ïm's Ánnual, mrs.

Hippo Ánnuol, Plcybox en de Buck Jones Ánnuol.

Deze werdzn uítgegeven door de Ámalgamoted

Press, Fleetway House, Forrington Street London en

werden vanuit Londen noar ondere uitgeverilen,
zoals de GP, gestuurd.Veel von het werkvan deze
annualskomt terug in devroegste uitgoven von de

Winterboeken. Dit verkloort de tijdloze en

Victoriaqns e s{eer die de eerste Winterboeken zo

kenmerkend en chormont mookt. Pas in de joren
zestig krijgt het Winterboek een echt Nederlands
gezicht.

Noast het Winterboek is nog een serie jeugdboeken

uítgegeven door Margriet, namelijk de

Vokontieboeken (1953-19 63). Deze boeken zijn
groler en dikker, ïerwijl de mooie omslagen en

strips ontbreken. Op schrijversgebied zijn ze meer
internotionoal georiënteerd, maor verder is de opzet
identiek oon die van de Winterboeken: het oP

speelse wijze aanbieden von veranïwoorde literotuur
oon de jeugd.

Het Vakantieboek werd somengesteld oon de hond

van oonbevelingen in de jeugdboekengids "De Kleine

Vuurtoren". D eze jeugdboekeng í ds v er s cheen ond er
ouspiciàn von de Commissie voor de Propogando von

het Nederlondse Boek te Amsterdom.
Het Vakantieboek is tegenwoordig met nome in trek
bij Kresse- en Mazure-liefhebbers. Georges Mazure
en Nons vanLeeuwenwerkten elk joar mezaanhet
boek, evenals de schrijver Mourits Mok.

Het Zomerboekte-n slotte wos moor eenkort leven
beschoren. Het verscheen eenmalíg in 1963 onder

redactie von Ton Hulsebosch en is doorns geruisloos

von het t oneel ver dwenen.

Voor wie meer wil zíen over de Winterboeken von

Morgriet: de complete seríeWinter- en

Vakantieboekenis somen met de

schootsboekencollectie von Mox Dohle tot en mel L7

februori 2008 tentoongesteld in het Museum von de
Twintigste Eeuw te Hoorn.
U bent vqn harte welkom, ook op {e websites
www.winterboeken.n I en www.krobbel boon.n I



ZOEK HEÏ BOEK

Weet u uit welk boek heï onderstoondeÍragmenï komt? Degenen diehet ontwoord weten, maken

kons op eenboeknaar keuze uit het verkoopassortiment.

Tehadden een goed leven, enheel veel pret. Maor eens op een nocht werden zeverschrikt
wokker, doordot voder en moeder hen beiden, en ook beide kleinïjes, midden in hun sloop
oppokten, en, bij de buitenste omheining von de krool gekomen,henallevier tracteerden op een

vreselijk pok sloog.

Foeí, wot schreeuwden die arme stokkersl Zebegrepen er nieïs von! Wat hadden ze toch voor
kwood gedaan?

Door hun vreselijk schreeuwen en huilen hielden allevier de oogjes gesloten, en doordoor zagen
ze niet , hoe alle kindertjes van de gehele krool op hetzelÍde ogenblik juist zo behandeld werden.
Door hun eigengejamtner hoordenzeook het oorverdovend geraas niet, dot deanderen moakten.
En olle moeders bleven moar kloppen uitdelen, en de arme kleintjes schreeuwden oldoor horder.
En olle honden, die ook ol von streek rookten door dot rumoer, bloften en huilden dat't een aard
hod! 't Was een woest toneel en nog spookachtiger werd het, doordat olle monnen, luid
schreeuwend, brandende fakkels heen en weer zwaaiden.
Wot wos er toch te doen?

Luisterl - Buiten de krool kroakten dorre tokken onder zware lompe poten .... een vreemdsoortíg
snuiven liet zichhoren ....o weel - daor had je een gehele kudde olifonten!

De oplossing kunt u sturen naar Stichting't Oude Kinderboek met vermelding von uw noom en

odres, of aÍgeven op Loorstroot 31, 723L Cg inZutphen.

Het frogmenï von de vorige keer is heloqs (nog)

niet geroden. We geven u nog een kons om een

boek uit onze verkoopkost te winnen. Wellicht
tweeboeken ols u het frogment hierboven ook
herkent.

De winnoor von het boek'Von Arendsoog en Joop
ter Heul' is ook bekend. Mevrouw vqn Sqnten is

de gelukkige wrnnares. Zil is getrokken uit de
donqteurs die zich tijdens de boekpresentatie
ols nieuwe donoteur hebben oongmeld.
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