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VÁN HET BE5TUUR

Huisvesting, noomsbekendheid en de toegonkelijkheid von het
digitole bestond - met deze onderwerpen is het bestuur dit
jaar bezig.
Sqmen met de Groofschop Bibliothekenvoerenwe
gesprekken met o.o de gemeente Zutphen en de Zutphense
museo. nouwe somenwerking wot betreft de Geslreefd wordt
nsar gezarnenlijke huisvesting en naar toegankelijkheid von

ons boekenbestond enhet uitlenen von boeken. fnmiddels zijn
de eerste werkbesprekingen gevoerd en is er door
Biblioservice Gelderlond een octieplon opgesteld. Dit omvot
devolgende punten:

- het digitole titelbestqnd von StOK wordt ols specifiek
herkenbore catologus (door middel van een eigen logo)
ondergebrqcht in heï bibliotheeksysteem von Biblioservice
Gelderlond:
- deze '5tOK'-cqtologus wordt per tilel voorzien vqn een

afbeelding von het boekomslog of een kenmerkende
illustrotie;
- het boekenbestond von StOK wordt gechipped in verbond
met de ïoekomstige uiïlening vío de Graaf schop Bibliotheken;
- de StOK'-cofologus wordt gekoppeld oon de cotologus von

de Gelderse bibliotheken en oon het londelilkeToek & Boek-
progrommo. Dit Zoek & Boek-progrommo biedt iedere
bezitter van een bibliotheekpos in Nederlond de mogehjkheid
om elk boek daï ergens in een bibliotheek voorhonden is qqn

tevragen entelenen vio de dichïstbijzilnde bibliotheek.

Achter de schermen zijn we ook druk bezig met de
voorbereidingen voor het tienjorig bestoqn von ons

kinderboekenleenmuseum oon de Loorstroot op dond erdag 9
oktober 2008. Noteer die dog olvost in uw ogendo!

Reínf Jan Terbijhe, voorziffer SfiOK



GESCHENKBE5PREKING DOOR JANNEKE VAN DER VEER

T. vqn der Heijden, Het Droompaard. Met íllustroties vqn Moríonne von der Heijden,
Tilburg, Nederlqnd's Boekhuis, [1947]-

A t if'T
Kees brengt ziln vokontie door bij een oom en tonte op $ rr.€*:

een boerderij. Sam en met zi jn neef Pieï beleef t hij oller- i , -of .

lei ovontu ren. Zo moken ze kennis met de rijke eigenaar f , - I ii ,

von londgoed De Beukenhof , de nogol zonderhnge ingemeur $ , ,,*,., t.:. , , , ..t.Y\rÍr rfJílt.r9íJl3tJ ,J- DEu^ttÍttll, l, Lrt' llu9{.rl zuÍlLltil llílytt lÍlyttrllEul 
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Korels die veel heeft rondgezworven. Meneer Karels heeft f _" ..1

eenmochinegemoaktdieeruitzietalseenechtpoard.ErË*.=€,:l
konopgeredenwordenenhetpoordkonollerleikunstjesË':".::.\.;.--.....'
doen. Het poord wordï Bles genoemd. Aonvonkelijk denken Ë l

de dorpsbewoners dot hef spookt op De Beukenhof, moor 
E

niets is minder woor. Wot zij aanzienvoor een spookgestolte i -\[,,. ,* ] ,*-r
is in werkelijkheid Bles. i', ; ; 

-','- d*tr i :-q.'<*

De jongens moken ook kennis met Dirk die in een woonwagen brj oe Kermrsrer ztgers woonr.
Ztjn ouders woren círcusortiesten, mqqr nq hun dood is Dirk meegenomen door een ver
fomilielid die op de kermis werkï.
Sqmen met Dirk lossen Kees en Piet de inbrook op die bij meneer Korels gepleegd is. Dan

blijkt ook dqt de moeder von Dirk de zuster van meneer Korels is. Door hun omzwervingen
wqren zij elkoor uit het oog verloren. Meneer Korels is dus de oom von Dirk. Beiden ziln
blij met deze ontdekking, wont zemeendenalleen op de wereld te stoon. Toch blijft Dirk
níet bij zijn oom wonen. Zijn circusbloed kriebelt. Somen met Bles goot hij in een circus
werken, moor hij weet dot hij oltild terecht kon bij oom Karel
Het boek is vqnuít een kotholiek perspectref geschreven. Elke dog goon de jongens noor de
Mis, Dirk bidt Weesgegroeï jes en hij heeft een scopuliermedoille. Deze medqille is een
erf enis van zijn moeder.Zij kreeg de medoille, net als meneer Korels, bij hoor Eerste
Heilige Communie.

Hef Droompaard is geschreven door Ton (Anïon) von der Heijd en, die op 23 september
L892 in Tilburg werd geboren. Hij overleed op 13 ougustus 1974 in Kerkrod e. Van der
Heijden volgde een opleiding tot onderwijzer en wqs rond L912 werkzoqm op een school in
Hengelo (Overijssel) en vqnof ongeveer 1918 in Kerkrode. fn Kerkrode wos hij hoofd von

de voorbereidende klos voor het gymnosium Rolduc. Deze klos was bestemd voor leerlingen
van het bosisonderwijs die extra scholing nodig hodden om tot dit prestigieuze gymnosium
te kunnen worden toegelaten.
De onderwijsochtergrond von de schrijver blijkt uit het educoïíeve korokter van Hef
Droompaard. Hef verhaol is doorspekt met informotie over vissen, vogels en andere
dieren.
Van der Heijden kon goed tekenen. Zo heefl hij enkele andere door hem geschreven
jeugdboeken zelf von illustrofies voorzien, wqoronder Wonderlíjke lofgevallen van Kees de
Beer en Piet van Dun (L934) en mef De firma L.W.L. (193ó).

Morionne vqn der Heijden, de dochter von de schrijver,heef'f Hel Droonpaard



gaillustreerd.Zijwerd op20 december t92O geboren.Zevolgde de hbs in

Heerlen en ging doorno nqor de toenmolige kunstnijverheidsschool in Maosïricht,
nu de Jqn von Eyck Acodemie. Tn 1944 deed ze toelotingsexamen oon de
Rijksocod emie in Amsterdom, woor ze tot t95t de richïing monumentole

vormgevingvolgde. fn 1953 vestigde ze zich ols zelfstondig kunsïenoor in

Moostricht. Doqr voerde ze tot ca.1965 voorql overheidsopdrochten uit,
wqoronder veel glos-in-loodromen enmozciieken voor kerken en scholen. Nq 1970

leef de ze voornornelijk von hoor vrije werk, wooronder lino's en etsen ïn de
joren ïochïig vqn de vorige eeuw ontwikkelde ze een nieuwe beeldtaql met
papier, zowel in het platte vlok ols driedimensionqol. Nog weer lqter ontstonden
enkele tientallen grote obstrocte posteltekeningen en drie beelddogboeken.
Morionne vqn der Heijden stierf op 26 mei 1998. Hoor os is bijgezet op de

algemenebegroofploots Heilig Londstichting in Nijmegen. Op de gedenksteen
stoqt eenbronzen portret (hoofd) von hoor, in de jaren veertig mookt door
beeldhouwer Jocgues von Rhijn. Meer informotie over het werk von rllarionne von

der Heijd en rs te vinden op www.morionnevonderheijden.nl.

(fulet dank aan l4arra Straathof)

RECENTE 5CHENKINGEN

- Johqnnq, Op hef zonnige plekje.
Nijkerk, Collenboch, tweede druk, LL932l

- Werff , fno von der, Een Zomervacantie.
Nijkerk, Collenboch, U9461

- Louwerse,P., Oolijk en vroolijk.
Amsterdom, Becht, vierde druk [1925]

- Herwonn en Levenskrocht, Zonneboek
1954. Utrecht, Ur'f geverij De Fontein
en De Nederlondse Kotholieke
Arb ei d er sv er em gi ng, L9 5 4
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FILIPPINEPUZZEL
Oplossing Fi lippine-p uzzel 4.1

"Die vermaakheeft in het lezen,hoeft geen eenzaamheid te vrezen"
'leuke puzzel' voegden Moorten en Els Roseloqr oud-medewerkers von het eersf
uur, er oon toe.



Op een feestelijke ovond in opril vond in het Nutsgebouw te Wornsveld de
uitreiking ploots von de prijzen waarmee de gemeente Zutphen hoor vrijwilligers
wil bedonken. StOK wos een vqn de vijftien genomineerden. Nq een
spelletjesronde met zowel Oudhollqndse ols moderne compuïer spelen werden de
prilzen uitgereikt. Er woren drie prí1zen ingesteld, een voor de jeugd, een voor
de zorg en een voor volwossenen.
De diverse clubs werdenbeurtelings noqr voren geroepen SïOK wos doorbij
moor sïeeds niet oon de beurt. Áon het eind nqm de sponning toe. Áls lootsïe
werden wij door wethouder Vqn Oosten noor voren geroepen. Hij zei:'l)s1 is de
vrijwilligersprijs voor volwossenen, moor het gaaï over kinderboeken.' Verheugd
nomen we de wisselbeker in ontvongst. Deze stooï inmiddels in de etolage te
pronken. Verder kregen we een cheque vqn € 2oo,-, woor we leuke dingen mee
goon doen, een schaol bonbons, die inmiddels het vrijwilligersgewichï heeft
verhoogd, en een bos bloemen, die we no of loop noor Pien Pon hebben gebrocht.
Bij hoor hebben we heï glos hebb en geheven op de ons roegevollen eer.

ïne Kamp en Peinf Jan Terbíjhe

herhoolde oproep: VERHÁLEN VÁN DONATEURS GEVRÁÁGD !

Het derde StOKpoordje dot in 2008 verschijnt , zal helemool gewijd zijn oon het
tienjorig bestoan vqn Stichting't Oude Kinderboek. Dit nummer kunt u in
september tegemoet zien. Het wordt een bijzonder StOKpcordje, woorin onder
meer wordt teruggeblikt op de af gelopen tienjoor. Ook willen we in dit nummer
ruimte bieden oon bijdrogen von donoteurs. fmmers, mede donkzij de finonciële
steun von de donoteurs kon StOK bestqqn. Ook oud/ex-medewerkers zijn' gevraagd ïe reageren.Wot is debedoeling? Graag zouden wij von zo veel mogelijk
donoteurs verhqlen ontvongen over ziln/hqqr evoringen met kinderboeken. De
onderwerpen kunnen velerlei zijn: een lievelingsb oek, een herinnering oon het
voorlezen thuis of op school, een f avoriet plootje , een zoekgeroakt boek, enz.
enz.De teksten kunnen tot 15 juli 2008 ingeleverd worden bij StOK. Wilï u in
verbond met deverwerking uw bijdroge digitool, bij voorkeur per e-mail,
oonleveren? U kunt uw verhool @) sturen noor
oudekinderboek@ hetnet.nl.

HOE CÁREL BEKE DE OORZAAK WÁS VÁN EEN GEMI5TE VOEÏBÁLWEDsÏRIJD
of ...EI6EN SCHULD DIKKE BULT

Het was in het joor 1950. f k wqs een jongen van veertíen joor, woonde in Arnhern en zqt doar
op de Bonifqcius MULO in de tweede klas. Het wos nog moqr kort no de tweede wereldoorlog.
Nederlond was druk met de wederopbouw en dqt wqs zeker merkbaor in Árnhem , een stad die
in díe oorlog behoorlijk wos verwoest. Het was een tijd von no-nonsense. Men wqs druk de
maotschoppij weer te ordenen en hod nog moor weinig tíjd over voor ander e zaken. De



Bonifocíus MULO wos een prettige en zeker ook een goede school. De lerqren waren
daor nog gewoon leraren en geen docenten enzrj hadden hun opleiding genoten op de
Kweekschool enníet op dePedogogische Academie. De meesteleraren hadden onder ons
jongens een bíjnoam. Zo kenden wij De Kqle, De Sproet, 't Pukkeltj e en de directeur had
de bijnaam von de Lord . Een vsn de weinigen die geen bijnoom hod wos ene miinheer
Beke, die werd oltijd gewoon Beke genoemd. Wooromhij geen bijnoom hod? fk weet het
eigenlijk niet. Het wqs gewoon zo .Dqt zijn voornoom Carel wos evenmin bekend. Deheer
Beke gaf Frons en Nederlonds. Híj wos een goede lerqor, misschien woï ofsïondelijk,
moar hij wíst z'n lessen boeiend en met humor te brengen Het wqs in die tijd ol wel een
beetje bij ons doorgesijpeld dot hij ook welboekenschreef .Eéntitel die doorbij
sïeevqsï werd genoemd wos Doniël Rocks . Pim Pondoer wos ïoen nog niet ín beeld wqnt
die serie stortte in 1953 en toen u/os ik ol von de MULO af . Lezen wos in die tijd al een
grote hobby von mij en qls jongen vond je het best interessont dqt een von je leraren
ook boeken schreef . Noost lezenhad ik nog een andere hobby en dat wos voetbol. Niet
dot ik zelf zo'n goede voetboller wos. Mijn octiviteiïen op het veldbeperkte zich tot
voetbollen op sportdogen en onderlinge wedstrijdj es, neen ik wqs een f ervent supporter
von Vitesse. Ja, ik hoor het u al zeggen: " Wie wordt er nou supporïer von zo'n club?"
Mísschien hebt u wel gelijk, maor aedereenheeft recht op z'n eigen (jeugd)zonden zeg ík
altíjd moor. Overigens kom ík tegenwoordig niet zo voak meer bij het voetbol en dus ook
niet meer bij Vitesse, ook ol volg ik heï wel enwee von de club nog steeds met meer dan
gemiddeldebelangstelling. fn het voorjaar vqn 1950 wos Viïesse bijno kampioen von de
2" klasse oost. Heloqs, zools zo vook ginghet op heï eind mis. No bijno het hele seizoen
bovenoon gestdon te hebben werden ze op het eínd von de competitie ingehcold door
TEC uiï Tíel en er moesf een beslissingswedstrijd tussen de beide clubs worden
gespeeld in het Goff ertstodion in Níjmegen. Mijn vader hod voor zichzelf en voor mij
kocrtjes gekocht voor die wedsïrijd. fk keek dqn ook vol verwochting uiï noor de zondag
woarop dewedstrijd zou worden gespeeld. Helass..., Bekegooideroeï in het eten.Hij
trakteerde ons op eenonverwachte repetitie Frans, woorvoor ikeenvier kreeg. Nu zot
Beke oltijd vol verrossíngen enniet alleen met zijn repetities, mqor ook met strqffen. fn
dit gevol betekende díï daï olle jongens die een onvoldoend e hodden de repefitie met
dot slechte crjf er door hun voder moest laten ondertekenen. Zijn pappenheimers
kennende voegde hij oan deze mededeling 1eg: "Als ik vermoed dot je moeder, 1e broer
of welke qnder dan je voder de repetítíeheeft ondertekend wordt het dubbeltle heen,
dubbeltje terug." Hij bedoelde doqrmee dot er in dot geval een brief noor je vader zou
gaan.EenPostzegelvoor een brief kostteíndie ïijd nameliJkeen dubbeltje. Kom daor
nu nu nog moor eens om. Dus .... ik moest wel bíj po ïe bíecht. Hij ïekende echter vlot en
ik dqcht er doqrmee af te komen. Mcar ik hqd buíten de woord gerekend wont ïoen hij
gelekend had zei míjn vader: "Dot wordt dus zondog geen voelbollenl" Die week deed ik
verder mijn stinkendebest en hoolde voor ondere repelifies zevens en ochten, mqqr
mijn voder wos conseguent en onverbíddelijk. Als ik hem die cijf ers ltet zien zei hij
telkens: "Je kunt het dus wel en don had je dot eerder in de week ook moor moeten
doen. Je komt niet naor heï voetballenl" fk kon Beke wel vervloeken en niel met
Sammernappels, de vloek die hij een van de f iguren uit de Pim Pondoerboeken, steeds
looï gebruiken. Als ik oon dit gebeuren nog wel eens terugdenk vind ík dot zowel mijn
voder ols Beke het grootste geliJk van de wereld hadden ol ervoar je dot ols jongen
naïuurlijk heel onders. Achterof kijk ik don ook meï veel plezíer en soms met wot



nostalgisch e gevoelens terug noor mijn leugd en mijn schooltijd. Misschien heb ik
daordoor ook nog steeds belongstelling voor oude jeugdboeken. En... oh jo, Vitesse heeft
die wedstrijd ondanks mijn afwezigheid wel gewonnen. met 1 - O, zij het pos in de derde
verlenging.

Eef Nulden

HENRIETTE WILLEBEEK Ie MAIR

Henriëtte Wíllebeek le Mair wordt op ?3 apríl 1889 in Rotterd am geboren. Hqar voder,

Jocques Willebeek le Moir, is een succesvol groonhondelaor én kunstliefhebber. fn huize

Willebeek le Mair komen bekende kunstenqqrs, orchitecten, schrijvers en musici uít heel

Europo over de vloer. Ook de moeder van Henriëtte, Christino van fJsselstein, komf uit
eenkunstzinnige Roïterdqmse fomilie. Tn deze ortistieke omgeving wordt Henriëtte dus

ol jong oongemoedigd om haor eigen tekentalent te ontwikkelen.
De Franse kinderboekeníllusïrotor Maurice Bouteï de Monvel hoort tot de vriendenkring
von de fqmilie. De prentenboeken vqn Boutet de Monvel zijn een voorbeeld voor

Henriëtte. Door hqor tekentalent en door de goede contqcten von hoar voder kan het
gebeuren dat in 19O4heI eerste boek van Henrrëtte verschijnt.Zeis don nog moor

víjftien jaor en heeft nog geen Iekenles gehad. Het boekheet Premrères Rondes

Enfantines. Het is een verzsmeling von kinderliedj es en kinderspelen.
Vanwege de technische tekortkomingen in hoor fekenwerkreist ze op vijftienjorige
leeftijd met hoor ouders noar Mouríce Boutet de Monvel in Porijs om hem advies Fe

vragen. Hij is zeer krítisch, moor belooft hoor in de toekomst onderricht te zullen
geven- Ondertuss en moet Henriëtte wel privélessen nemen in anoïomie en perspectief .

Dqt doet ze en no twee jaor ís de meester bereid om hoqr een week long voor tien lessen

onder zijnhoede te nemen. No9 in de periode dat ze lessen krijgt, werkt ze aen een

bobyolbum: Eerste levensjaren .

Henrrëtte komt in contoct meI de muziekuitgeverij Augener in Londen. De direcïeur,
Willy Strecker, doet haor het voorstel om 'nursery rhymebooks' ïe illusïreren,boeken
met Engelse kinderliedjes. fn t9tl en t9t2 verschijnen Our Old Nursery Rhymes en

Líttle Songs of Long Ago. Tn 1913 komt een album uiï voor muziek en dons: Schumann

Albun of Childrens Píeces for Prano. Woorschijnlijk om de ouders met een smolle beurs
tegemoet tekomen,brengt Augener nu ook kleine boekjes op de morkt: Little Rhyne
Books. Ín l9t4 verschijnf The Children s Corner en in L9t5 Litfle People. Het oordige von

deze albums is dot ze ook ín het Nederlonds zijn uitgekomen als Kinderhoekje en Klein
Vo/kje. De teksten voor beide Nederlqndstolíge boekjes zijn gemookt door Henriëttes
moeder. De Engelse versjes worden geschreven door deEngelse dichteres Rosie Helen
Elkin. Hugo s ontbrjtheet in het Engels Johnnys breakfasf. Voor deze illustratie heeft
woorschijnlijk de klein Hugo Strecker, zoont je von Willy Strecker, model gesïoan.

Tn t9t7 komt het derde boek uit in heï Engels en in het Nederlqnds. Heï heet Old
Dutch Nursery Rhynes en Hollandsche KínderlÍedjes. Het Hollondse element is op bijno
iedere blodzij aonwezig, in het londschop, deinterieurs en in deklederdrqchten. Dit
qlbum wordt opgedragen oon de kleine prinses Julianq, don ocht joor oud.

fn de joren 1919-1920 trekt Henriëtte met hoor ouders door Morokko. De reis mookt
diepe indruk op Henriëtte. Het is tijdens deze reis dat Henriëtte zich meer gaat
in'leresseren voor niet-Europ ese culf uren en falen. Ze neemt lessen in Sonskriet, Pqli en

Perzisch en moakt kennis met het Hindoersme en Boeddhisme.



Als ín t92L de Soefileermeester fnoyoï Khon noor Nederlond komï om híer een
Soef ibeweging op te richten, behoren Henriëï'f e en hoor ouders ïot zijn eerste
leerlingen. Bij de Soefibewegrng ligr de nqdruk op het universele in religieuze
sïromingen. Henriëïte neemt een 5oeíinoqm oon en loot zich voortqsn Saidq noemen.
Tíjdens een Soefi-zomercursus in Frankrijk ontmoet ze hoar toekomsïige echtgenoot,
boron Huub von Tuyll vqn Serooskerken. Somen meï hoor mon speelt Sqido een
belongrijke rol ín de ontwikkeling van de Nederlondse Soef ibeweging. fn de ïwintiger
joren zie je een verondering in heI werk von Henriëtte. Hoor werk voor kinderen
beperkt zich niet langer toï boekillustrqties alleen. Er komen heel andere opdrachten
binnen. Zo wordt ze door de f irmo Colgate in Amerikq gevraagd om odvertenties te
moken voor een nieuwe bobyzeep. Deze illustroties signeert ze met Soidq. Uitgever
McKoy in Philodelphía vindï de reclame-illustroties voor Colgate zó aantrekkelijk, dot hij
voorstelt er een boek von te moken. Alon Alexander Milne (von Winnie-the-Pooh) wordt
gevraagd de verhalen erbij te schríjven. Het heet A êallery of Children en verschijnt in
t925. Tn deze periode wordt Henriëtte ook gevroogd om A Chíld's àarden of Verseste
illustreren , een verzamelíng kindergedichten von Robert Louis Stevenson. Dit boek
wordt uitgegeven rn 1926.
Door hoor octiviteiten voor de Soefibeweging heeft Henriëtte mínder tijd voor hoor
orïistieke activiteifen. Hoar tekenwerkverandert ook von korokter en inhoud. Het is
ernstiger en meer religieus getint. Een hoogtepunï in het leven von Henriëtte ís de reis
dieze somen met hqor mqn in 1949-1950 mookt door fndiq. De reis inspireert hoor tot
het maken von illusfrotíes bij zes oudeverhalen over de geboortevon Krishno, Boeddha,
Zqrothustro, Abrqhom, Jez)s en Mohommed,bedoeld voor eenkinderboek met de titel
The Birth of the Founders of Relrgion.

Henriëtteheeft nooit hoevenlelekenen om ervon televen. Zeheeft von verschillende
urtgeverijen uit bínnen- en buítenlond oonbiedingen gekregen om kinderboeken te
illustreren, mdor zeheeft ze allemaal af gewezen. Dot is dan ook de belongrijkste
oorzqok von het feiï dot ze, in vergelijking met íllustrotors uil dezelfde tijd, relatief
weinigboekenheeft geÍllus'freerd. nls ze op 15 maort 1966 overlijdt, zijn er in totaal
zo'n twintig boeken vqn haor hand, woorvon de meeste ín Engelond en Ameriko zijn
uíïgekomen. Zo komt het dot ze in Nederlond vrij onbekend is gebleven fn de
tentoonstelling'Wiïte SwaenenZwarte Swoenen', die in dewinter vsn2OOT-2008
plaoïsvond in Museum Swoensteyn te Voorb urg, waren de originele ontwerpen von deze
f antosïísche i I lustra trice f e bew onder en.

Christine Tjalsma

BOEKVERGELïJKTNG door LOT van den AKKER

Beholve Heidiheeft Johonna Spyri nogheel wot kinderboeken op hoor noom
stoon. Telf heb ik op boekenmorkten e.d. (heel goedkoop) gevonden: Arthur en
Squírrel, Cornellí wordf opgevoed, Kleine verhalen, Vinci, de kleine fluífspeler,
Oom Tifus, Peppíno en Á4oeders lied. Boeken in de categorie voor 1910.

tl4oeder s lied goat over een jongeï je, hééé,éé\ lief en rechtschqpen - een plootje
om te zien - dot meï zijn orme moedert je in een dorpje komï wonen, woor zij
oltild stichtelijke liederen voor hem zingt Moeder sterft en Erick blijfï bij de
pensionhoudster tot hij uíïbesteed zol worden. Hij heeft, zegt hij, geen fomilie



en ís erg orm. Hij is echter gekleed in een f luwelen pokjel Meegelokt door zijn
vriendjes goot hij mee om druiven te stelen, moor plotseling hoort hij het lied
klinken dot zijn moeder olti;d voor hem zong. Doordoor blijft hij stokstijf stoon
en doet nief mee oon de dieverij. Een vriendinneïje ontfutselt hem een groot
geheim: hij heefï een grootvoder in Denemqrken met een groot kosteel met een
pork er omheen. Hij wil er echter niet naorïoe voor hij een edelmqn is geworden.
Er wordt een brief noor Denemorken gestuurd en grootvoder komt zijn kleinzoon
holen. Eerst denkt grootvoder met een charloton te doen te hebben, moor door
het nobele voorkomen von het knoopje is hij snel overtuigd von de fomiliebqnd.
Het blijkt dot de dochter van de graaf er met een muziekleroor vqndoor is
gegaon, die hoar op zijn beurt verloten heeft om in Amerikq het geluk te zoeken.
Hij is nooit weergekeerd. fn Denemqrkenmog Erick op een eigen poordje
rijden.....
Al lezende kreeg ik steeds meer een gevoel vqn een déjà vu. Woor kende ik dit
themo toch von? Dot f luwelen pokje.... NotuurliJk,'Onze etaloge' Verfaald uif
het Engelí De pop in het f luwelen pokje! De kleíne Lord Het engelochtige
jongetje met zijn goede monieren. De lieve moeder diete beschoofd is om inzo'n
orme omgeving te kunnen leven. De jongen diegraog wil poordrijden. De knorrige,
strenge grootvoder.
Er zijn wel enkele verschillen ïussen detweeboeken, moor toch? Zou Johonno
Spyri De kleine lord gelezen hebben en het thema voor haor eigen verhool
gebruikï hebben of heeft Fronces Hodgson Burnett, de ouïeur van De kleÍne
lord, het misschien gepik'ï von Johonna? Het kqn notuurlijk ook dot het
onderwerp in die tijd gewoon 'hot' wqs. Hod ook Remi uiï Alleen op de weretd niet
rijke oudersZ fn elk gevol is het steeds een prochtig hoppy end.
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