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Doelstellino:
Het verzomelen, bewaren
en ter ínzoge geven von in
principe niet recent
verschenen kinder- en
jeugdliterotuur, in het
bijzonder uit het
Nederlonds e taalgebíed -

VÁN HEÏ BESTUUR
StOK als kínderboekenleenmuseum goat al weer het vierde jaor in.

2008 wordt een jaar wsorin we verdere sïappen gaan ondern emen ter
verbeïering von de huisvesting en de finonciêle basis. o.a. door
somenwerking met de openbare bibliotheken. fk zol u hierover in de loop

von dit joar noder informeren-
Het derdejaarverslag (2OO7) is verspreid onder deleden von het Comité,

von Áanbeveling, de medewerkers en'de sponsoren en ligt ter ínzagebij
StOK. Enkele punten hieruit:
- Er vindt eenverschuiving in octiviïeiten ploots. Stond aonvankelijk het
uitlenen von de boeken voorop, nu blijkt steeds meer de museale functie
von StOK gewaardeerd te worden . Tn 2OO7 heeft StOK, mede donkzij alle
oondacht van de media voor het boek Van Arendsoog en Joop ter Heul,
een record aontol von bijna 16O0 bezoekers ontvangen.
- Het oantol uitgeleendeboeken schommelt rond de 1000 per joor; de
uit leen aan ander e instel I ingen en parti culi er en t en behoev e von expositi e,
studie en onderzoek neemt duidelijk toe, evenals de verkoop von

overtollige 6oeken.
- Dot StOK ook steeds meer ols informotieverstrekker fungeert, blijkt
uit de velevragen via telefoon, mail en website.
- Wekelijks ontvcngen we schenkingen, waardoor in 2OO7 het aontal
boeken in het bestond van co. 15.500 noor meer don 17.000 gestegenis.
Er wos zelfs per zeepost een zending von tien kilogrom boeken uit
Jeruzolem! Het grote oantol schenkingen leidt overigens tot een steeds
nijpender wordend r uiml egebr ek.
- De presentatie van Van Arendsoog en Joop ter Heul ín de Burgerzool te
Zutphen was een groot succes. De vele publicoties en rodio-uit zendíngen
rond de presentotie hebben debekendheid von StOK verder vergroot.
- Woordering von het publiek is er ook voor de wisselende
tentoonstellingen in de elalage en vitrines van StOK en op onder e plekken
ols openbore bibliotheken etc.
- Van de website www.stichtingtoudekinderboek.nl wordt behoorlijk
gebruik gemookt. Vrogenstellers worden aan (titels von) boeken geholpen,
telefonischebelangstellenden worden gewezen op het bestoon von de
website zodot zij vio dot medium een indruk kunnen krijgen von StOK" De
bereikbaorheid van StOK zol in 2008 ook worden uitgebouwd via hat
digitale bestand von de openbare bibliotheken.

Reint Jon ïerbijhe, voorzitter StOK



GE5CHENKBE5PREKING DOOR JÁNNEKE VAN DER VEER

Willy Crsmer, Hef wereldrecord van een duivelsfoejaagstertje. Meï illustrotíes van W. vqn
de Poll, Ámsterdom, Uitgeverij "De Steenuí|", tl9341.

Noost tol von populoire titels, zoals School-fdyllen, Uit het leven van Dik Tron, Heidi, tl4ariska de
circusprinses, Wípneus en Prm, Peerke en Joop ter Heul, komen bij StOK veel boeken binnen die
minder bekend zijn. Het is dqn een sport om gegevens over het boek en de schrijver te
qchterholen. Doï lukt echter niet oltijd.
Een onbekend boek dot onlongs bij een schenking zot, is Hef wereldrecord van een
duivelsfoejaagsfertje, geschreven door Willy Cramer,voorzíen von illustroties door Willy vqn de
Poll, en in 1934 verschenen bij Uitgeverij "De Steenuil", gevestigd oon de Sïqdhouderskode 83 in
Amsterdam.
Het verhaol goof over de veertienjarige Koba Berg, die erg goed kan zwemmen. Voorol in
schoonspringen is ze een ker. Ze heef t echter door hoor achtergrond weinig mogelíjkheden om zich
verder ïe ontwikkelen in de zwemsport.Ze groeit nomelijk op in een gezrn woorin ieder zijn of haor
financiële steentie moet bijdragen. Zo is Koba'duívelstoejaged op een noqistelíer. Dopper gaat ze
elke dag met hqor broodïrommel onder de orm noor het atelier, maar ze heeft er ronduit een
hekel oon. Donkzíj heï feit dot hoqr moed er in de avonduren een extraat je verdient in werkhuizen,
kon Kobo twee keer per week noor de zwemclub en kunnen ook de andere kínderen in het gezin een
hobby beoefenen.
Op een ovond wÍnt Kobo bij het schoonspringen een belangrijke wedstrijd. 'Mijnheer Meys' , díe
uítgever is von heï tijdschrift "Nederlondsche Sport", is hiervon getuige. Hij zorgï ervoor dat
Kobq doorna volop kon trqinen voor de Europese en Wereldkompioenschoppen. Alles komt don in
een stroomversnellíng. Kobo gaot iedere dag traínen bij de strenge mevrouw Heiderijk en wordï
kloorgestoomd voor de belangrijke wedstrijden. Succes blijft niet uiï. Ze wint olle wedstrijden.
Nieï olleen doqrmee verovert ze de wereld, moor ook met het feit doï ze to'faol zichzelf blijft
onder het succes . Ze heef t oog voor hoor omgeving, goot op bezoek bíj hoor voormolige
werkgeefster,leest eendoodzíekjongetjevoor en hondelï odequoot als een kind op eenschip
ovàrboord volt.
Hef were ldreco rd van een du íve ls foej aags terfj e
is zowel wat betreft structuur ols ïoolg ebrurk een
eenvoudig boek, moor ongetwijfeld heeft het zijn
weg nsar de lezer gevonden. Voorol meisjes die net
ols Kobo droomden over een zwem- of andere sport-
corríère zullen oon dit verhoal plezier beleef d hebben.
Over de schrijfster, Willy Cramer, ís vrijwel níets
bekend. fn de vakliterotuur komt ze nauwelijks voor.
Alleen in het Lecfuur-Reperforium (L952) wordt hqar
nqom genoemd, met de vermelding dot ze 'ontsponnings-
lectuur zonder lítïerqire waorde' schreef . Over de
twee door genoemde titels die door hoor geschreven,
zijn, Lucia s offer en Tusschen schr(fmachine en palef ,
zíjn heloos geen gegevens beschikboqr.

O* }t'IILY C*AM[Ê



RECENÏE 5CHENKINGEN
- P.oggeveen,Leonord, De broederschap van de rode haren. Den Hoog-Djokorto,

Von 6oor Zonen,1950.
- Morie, Jeonne, Toen de nood hoog klom. Rotterdom, J.M. Bredée's Boekhsndel

en Uitgeversmij, t 19311.

- Erics, Lindo, De Barmelootjes. Nijkerk, Collenboch Ll9?61.
- Speerdal,F., Hein Snit. Een verhaal uit het begin van de nobÍlisafie. Nijkerk,

Collenboch, 1928.

VERHÁLEN VÁN DONÁÏEURs 6EVRAÁ6D !

Het derde StOKpoordje dot in 2008 verschijnt, zal helemool gewijd zijn oon het
tienjorig bestqon von Stichting't Oude Kinderboek. Dit nummer kunt u in
september tegemoet zien. Het wordt een bijzonder SïOKpoordje, woorin onder
meer wordt teruggeblikt op de of gelopen tienjoor. Ook willen we ín dit nummer

ruimte bieden oon bijdrogen von donqteurs. fmmers, mede donkzij de finonciële
steun von de donoteurs kon StOK bestoon.

Wqt is debedoeling? Graog zouden wij von zo veel mogelijk donoteurs verholen
ontvongen over zijn/hoor evoringen met kinderboeken. De onderwerpen kunnen

velerlei zijn: een lievelingsboek, een herinnering oon het voorlezen thuis of op

school, een f ovoriet plootje , een zoekgeraokt boek, enz. enz.

De teksten kunnen tot 15 juli 2008 ingeleverd worden bij StOK. Wilt u in

verbond met de verwerking uw bijdrage digitool, bij voorkeur per e-moil,
aanleveren? U kunt uw verhqql @) sturen noor

oudeki nderboek@hetnet.nl.

DR. WIM HAZEU NIEUW LID VAN COMITÉ VAN AANBEVELING
Deheer Hazeuis een bekend outeur enfilmer. Hij heeft voorol noom gemookt
ols biogroof van Slouerhoff en Simon Vestdijk. Momente el werkt hij oon een
biografie von Morten ïoonder. ïn verbond met het verzomelen von moteriool
voor dezebiografiebezocht hij o.o. StOK, eenbezoek woqrover hij erg
enthousiqst wos. Op onze vroog of hij ols lid vqn het Comité vqn Aqnbeveling
StOK wil promolen, reogeerde hij positief . Het bestuur von SïOK is bijzonder
verheugd dot Wim Hozeu zich hiertoe bereid heeft verkloqrd.



MÁDD 2OO7 BÏJ StOK

Regelmotíg kom ik door de Loorstraoï - op weg noor de binnenstad of , via een omweg,weer
ríchting huis. ïn de loop der joren zijn veel etalages veronderd: oude winkels en orgonisoïies
verdwijnen en doarvoo r in de plooïs komen er weer nieuwe. Zo verscheen (alweer een hele ti jd
geleden) ook een room met een uítstollíng von boeken - oude kinderboeken wel te verstoon. Met
op het roqm, boven een plootje van een meísje met een stokpoord, de noom 'fn 't Oude

kinderboek'. Uit berichten hod ik wel eens opgevangen dot het een soort bibliotheek wos, mqor
onbekend wos wat er nu precíes schuilgíng ochter de etalage.

Afgelopen november, toen 'Moke a diff erence day' (MADD) werd georgoniseerd,was er de
mogelijkheid om dot uit te zoeken. Dít joorlijks terugkerend ínitiotief roept mensen op om

vríjwilligerswerk te doen - ol is het maor voor één dog. fn de lijst von oongeboden
werkzaomhedenviel míjn oog op de orgonísotie StOK. Ook omdot lezen éénvan mijn hobby's is,
besloot ik me dÍrect op te geven. Somen mef twee andere 'vrijwilligers' stond ik doarom
zaterdog 3 november bij de Loorstroat 31 in Zutphen en stopte eindelijk eens door die deur.

Ik hqd uiferoord veelboeken verwacht, moor met zoveel kqsten die von onder ïot boven vol
stoan en de hele pijpenla von voor ïot achter vullen. En loter blijkt dot er nogveel meer boeken
in de kelder en in een kamer boven sfaan. Geen wonder dot onlcngs in de kront een oproep
stond voor een grotere ruimte!
Nodqt we ons speciale MADD T-shirt hebben aangeïrokken, wordt ons eerst het een en ander
verteld enkrijgen we een rondleiding.Zo komen we ook bíj een oontol dozen met boeken díe
geschonken zíjn qon StOK en die nog uilgezocht moeten worden. We pokken allemaol een boek
en gaan don eerst na of het een duplícoat betref t von de ol oonwezige boeken in de kost, in de
kelder of van deboeken in bruikleen.

Vonveelboeken zijn ol meerdere uítgoven geregistreerd en het komt steeds voker voor doï
eenboek dubbel is.Zo ook de boeken die ik en een tweede 'vrijwílliger' in de hond hebben.Deze
boeken komen in een aporte kost en worden verkocht. De derde'vrijwilliger'heeft eenboek dot

iin di" druk) nog niet in het bezít ís von de bibliotheek. Bij deze'nieuwe' oonwinst wordt net ols
bij ondere boeken eerst gekeken of het gereporeerd moet worden. Doqrno volgt het proces von

regisfreren en categoriseren. Ál met al een heel werk dat qllemqal door vaste vrijwilligers
gedaan wordt. Door olle informqtie enhet stellen von vrogen vliegt de tijd voorbij. Nog even
wordt er oondocht besteed oon het moken van eenkleíne expositie. Uit het ruime assortíment
kunnen boeken op themo gezocht worden die sqmen met wot andere aankleding een

ínteressonte blikvonger vormen voor bijvoorbeeld een school of orgonisatie en dietevens de
bekendheid van StOK vergroot.

fk hod verwochï dqt de boeken veelal uilgeleend zouden worden om bijvoorbeeld kinderen uit
voor te lezen, moor de grootste groep bezoekers en leners bestoot uít juíst wot oudere mensen
dte graag nog eens dat specíf ieke boek van vroeger willen lezen. En dot is zelf s voor een

dertigjarigeheel herkenboor als ik boeken von Pinkeltje, Arendsoog envele andere
boekenhelden voorbíj zie komen. Wat heerlijk om híer rond te snuff elen-

Na deze poor uren weel ik zoveel meer enheef't StOK voor mij een gezícht gekregen. Vrogen
zijn beontwoord en het enthousiasme is gevoeld. Bedonkt beste mensen voor de leerzame én

gezellige tijd.
Dorien Bogerd

+



VAN MÁDD NAAR BESTUUR

Op een druilerige zaterdagmorgenin novembe r ZOOTstqpte ik het pond von StOK oon

de Loorstrqat bínnen. fn het koder van Moke A Diff erende Day konden vrijwilligers hun

honden uit de mouwen steken en zich lqten informeren over verschillende qctiviteíten in

Zutphen.
Vanwege míjn werk bij Groofschop bibliotheken was ík wel op dehoogte vqn het bestoon
en de functíe vqn StOK, maar een kíjkje ochter de schermen leek me wel interessonï.

Tijdens deze ochtend werden we geinf ormeerd over de collectie, de verwerking en

opslog ervsn, de landelijkefunctie en de toekomst van StOK. Doorbij bleek dot voorol
de huisvestíng een probleem is. Daorna mochten we zelf boeken goon invoeren in de
cotologus.

Het was een nuttrge en leerzame ochtend, woorbij ook de contocten tussen StOK en

Openbare Biblíotheek weer wqt werden oongetrokken.

Moar die contacten konden volgens StOK steviger, wont begin december ontving ik het
verzoek om toe te treden tot het bestuur. No een gesprek met Reint Jon Terbijhe over
de ins en outs von de functie heb ik daorin f oegestemd. Het bestuurswerk zou niet veel
tíjd kosten .....
Dqt is inmiddels onders geworden, maor door kunt u elders ín dit blod of wellicht een

volgende keer over lezen.

O jo, ik zol míj evenvoorstellen: mijn noom is fne Komp-Londmon,45 jaar, wonende in

Zutphen en werkzaom op het gebied von innovotie & ontwíkkeling bij Groofschop
bibliotheken. Doarnoost ben ik betrokken bij deZutphense gemeenïerood ols voste
vervanger.
Ik hoop mij de komende joren ín te kunnen zetten voor StOK en bij te kunnen dragen
oon het vergroten van hoar functíe qls kinderboekleenmuseum.

BOEKVERGELIJKTNG door LOT VAN DEN AKKER

Bij mijn zoektocht noor te vergeliJken boeken we?d ik gewezen op de
eigenoardigheid von de boeken over 'Stijfkopje' , Der Trofzkopf. Deze uit het
Duits vertoolde serie, bestoande uit Stijfkopje op school, Stijfkopje verloofd,
Stijfkopje gefrouwd en Stijfkopje als êroofmoeder, is nomelijk geschreven door
drie verschillende personen, die ollemool schreven onder het pseudoniem Emmy

von Rhoden. Het eersteboek, dot direct veel succes hod, werd in 1883
geschreven door Emmy Friedrich. Helqqs stierf zij in 1885; het boek werd pos no

hqor dood uitgegeven. Hoor dochter Else Wildhogen schreef , geheel in dezelf de
stíjl, de volgende ïwee delen. Het lootste deel werd geschreven door de
Nederlondse schrijf ster Suze lo Chopelle-Roobol; dit deel werd direct osk in het
Duits vertqqld.



Alle5oeken spelen oon het etnde vqn de negenïiende eeuw,hoewel Tlse, de

hoof dpersoon, op zijn vroegst in ongeveer L92O de grootmoeder uit looïsïe deel

zou kunnen zijn. De boeken zijn vele malenuirgegeven.Het groppige doorbij is,

dot hoewel de uitgoven en de illustroties steeds vernieuwd zijn en elkekeer
'moderner' ogen, de eerste zestigjoor steeds dezelfde vertoling von M.A. de

Goele voor de eerste twee delen en M. de Bock-Hsrdenberg (in een uitgove

hqrdnekkig Cock-Hardenberg genoemd) voor het derde deel is gehondhoofd.

Kennelijk zijn tekst en inhoud zo sterk dot die de tond des tijds jorenlong

konden doorstqon. De morool in de Stíjf kopj e-serie is don ook dqt het wel leuk

en oordig is om eigenwijs ïe zijn en ols jong meis je een eigen mening tehebben,
moor ols je getrouwd bent, zul je toch (vríjwillig en uit liefde) in moeten binden

en je mon moeten gehoorzamen en dienen Pos in de joren zestig werd deze

morool noor de schroothoop verwezenl

Het tijdsverloop in de boeken zie 1e het best oon het modebeeld. f n de vroegste
editie droogt Tlse eenlange rok met ingesnoerde toille, fn de uiïgoven die
geillustreerd zijn door B. Midderigh-Bokhorst droogt ze zogenaomde

ref ormkleding, met eenverlaagde toille enlang bovenlijf. En in de editie uit circo
1946 heeft ze de post-millitqire look von net no de TweedeWereldoorlog.

Niets is heilig in de wereld von het kinderboek, zeker de noom Stijf kopje niet!
Onder deze titel is nomelijk von de schrijfster Ankie Aolders een uitgebreide
serie boeken verschenen over verschillende eigenwi jze meísjes die niets gemeen

hebben met de oorspronkelijke hoofdpersoon. Ankie Áolders'vertaalde' een

groot oqntol vogelvrile boeken voor goedkope series, zools Alice in Wonderland,

Onder moeders vleugels, Heidi, enz.



FILIPPINEPUZZEL
Deze keer eens een filippinepuzzel in het StOKpoordje. Voor de liefhebbers vcn oude
kinderboekenhoeft de oplossing niet al te veel problemen op te leveren. Bovendien kon
het boek Van Arendsoog en Joop fer Heul vanJanneke vqn der Veer u erbij behulpzaom
zijn.
Om onderstqonde f ilippínepuzzel op te lossen goot u ols volgt te werk. Vul qchter de
witïe cijfers in de zwarte hokjes woorden in volgens onderstoonde omschrijvíngen. Bij
cryptische omschrijvingen is het oontol letters von het woord of de woorden ïussen
hookjes ochter de omschrijving vermeld. Als u de woorden hebt ingevuld, brengt u de
letters in de genummerde vokjes over noor de gelijk genummerde vokjes in de bolk
onder de puzzel. Hier leest u bij juiste invulling een citqot von Hiëronymus von Álphen,
dat de oplossing van deze puzzel vormt. Stuur uw oplossíng noor Stíchting 't Oude
Kinderboek met vermelding vqn uw noom en odres of geef deze af op Laorstraqt 31,

7201 Cg inZutphen. Veel succes!

Omschrijvíngen: 1. Zij hod een tiental: 2. Een jongen uit Dieren? (6,5).3. Je kunt ze
geven enlezen (2,3):4. Hij wos de schrik vqn de fmbosch; 5. De eerste voornoom von
Alcott; 6.Ziihebbengeen{zout)watervrees (9);7.Het vruchtje vonW.G. von de Hulsï.
(6); g. Jongen met een Schuilnoom. (3,3,4);9. Deochternoom von Bob (5); 10. Lectuur
van eenheitle (12): tt. De achternoom van Karl: t2. De schrijver von Alleen op de
wereld,13. De qchternoom von eenbilzonder kind (il: L+. Het Rotterdomse neef jevon
Alexander Graham ê): LZ. Alpenmeisje (5); 16. Goed geboekt vogelorgoan (9); t7. Wot
Gulliver deed (6):18. Strom in het servies (9): 1g. Áchternoam von de schrijfstàr van
School-fdyllen:20. Schrijver vqn Bolke de Been 21. Het mootje von Wipneus: 22.
Seizoensgekte (1?).
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ZOEK het BOEK

Weet u uit welk boek het onderstoande fragment komt? Degenen die het
ontwoord weten, moken kons op eenboek noor keuze uit het verkoopossortimenï.

Had de wapensfilstand fussen die twee werkelijk befekenís en was hij duurzaam?
Hoewel hij gesloten was zonder onderhandelingen en zonder woorden7 ïk zou hef
wel denken. /lhaar hef ís een heel eind van een wapensfilsfand naar vrede. Bij
kinderen ook, of nief?
Ze durfden elkaar niet aan fe kijken, foen ze de volgende morgen wakker
werden, foen ze in hun lange wÍtfe nachtjaponnen naar de waszaal líepen, foen zíj
zich voor hun fwee naast elkaar sfaande kasfen aankleedden, foen ze, naasf
elkaar op hun stoelen, aan hef ontbijt zafen, en ook nief, foen ze naasf elkaar
zingend langs hef meer wandelden en later mef de helpsfers in de kring speelden
en kransjes vlochten. Een enkele keer onfmoetten hun ogen elkaar even, maar ze
keken op hetzelfde moment weer gauw een andere kant uit.

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

uw noom enodres,of afgeven op Loorstroot 3L,720t CB in Zutphen

Grootste kinder- en jeugdboekenantiquariaat
van Noord- en Oost-Nederland

Meer dan 10.000 titels op voorraad
Actieve zoekdienst

ln- en verkoop van boeken en prenten
Wij komen door het hele land

Kleine Overstraat 81, 74tl JK Deventer, 0570-649280
www.kameleonboek.nl kameleonboek@hotmail.com

geopend: dinsdag-zaterdagvan 1 1.00-17.00 uur
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N'FE KAMELEON''


