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Von het bestuur

Dit bijzond ere nurr.mer von heï Stokpoordj e over Hons Christion
Andersen en zijn sprookjes post helemoal bij de sÍeer von Kerst. De
joorswisseling doet ons tevens besefÍen dot Stichting 't Oude

Kinderboek al weer een joar ols zelfstondige organisotie drooit. Met
plezier en tevredenheid kijken we op dit jaar terug. Bestuur en

medewerkers willen olle donoteurs en deleden von het Comitévsn
Aanbeveling hortelijk donken voor hun bijdrogen. Wij wensen u en de
uwen Íí jne kerstdagen en een heel voorspoedig 20O6. Ook in het nieuwe
joor willen wij u weer groog ontvangen in ons kinderb oekenleenmuseum.

We zullen u via het Stokpoardje vsn ons wel en wee op de hoog'le
houden.

Peinf Jan Terbijhe, voorzitter S|OK

Uit het stokpond:

In het koder van het Hans Christion Andersen joor 2005 staan in de
moanden november en december de etalage en vitrines bij Stichting 't
Oude Kinderboek volledig in het tekenvandezeberoemde Deense
sprookjesschrijver.
Blijf niet ols het meisje met de zwovelstokj es verlekkerd voo.r onze

etalage sfoon kijken, maor kom binnen enverwarm u oon onze prcchtige
boeken. Geen sneeuwkoningin kan daor tegen op.
Om de prochtige verzameling von StOK te behouden moeten wij net ols
Andersen in het begin vcn zijn corrière,'bedelen'. We houdenniet de
schijn op zools dekeizer meï zijn onzichtbare kleding en doen er alles
aon niet het lelijke eendje te blijven. Wont ook wij willen uitgroeien tot
eenmooie zwoon. Doarvoor hebben wij noasï ol uw schenkingen uw hulp
hord nodi9.

Wij vrogen u dan ook niet alleen binnen te komen entëgeníeten, moor
donateur te worden om deze prachtíge collectie in sfand te houden.
Wordt u donoteur vóór 01-02-0ó don dingï u mee noar een prachlige
sprookjesboek van Hons Christian Andersen. Bent u ol donateur, don

ontvongt u bij het verwerven van een nieuwe donoïeur, een leuke set
ansichtkaorïen.
De StOK-nedewerkers



Recente Schenkingen:

Sprookjes van Hans Christian Andersen. Met illustroties von

Nons von Leeuwen, z.pl., z.j.
Veka, Erichs' eersfe kersffeesf. Nijkerk, G.F " Callenboch,

11925)
J. Stomperius, Keefje. Leiden, A.W. Sijthoff , De
Kindervriend, [1899]
Nonnie von Wehl, De Buren. Amsterdom, L.J. Veen, L9O7

F. Montgomery, Bijeengebrachf. Roïterdam, D. Bolle, derde
druk, [ca. 1880]

Boekbes

'**t .--

ke van der Veer

De Sneeuwkoningn. Sprookje, geschreven door: Hans Ándersen- Híer
opníeuw verteld en gefekend door: Froukje van der l,leer. Uitgegeven
bU 5. 6oudo Quint - D. Brouwer en Zoon, Árnhem [1946].
Áchterin dezebewerking van het bekende sprookje De Sneeuwkonínginvan
Hans Christian Andersen (18O5-1875) heeÍt de illusïrotrice Froukj e van der
Meer (Gr oningen L9 t9) h et sproo kj e gedal eer d met'Apeldoorn Maart 19 43' .

Drie joor lqter verscheenhet boekje bij 5. 6ouda Quint - D. Brouwer en
Zoon te Arnhem.

De oorspronkelijke versievan De Sneeuwkoningínis famelijk long; het bevst
zeven'geschíedenissen' die samen een geheel vormen. Het sprookj e begint
met een boze trol díe een toverspiegel mookt, waorin olle dingen lelijk en
slecht schijnen. Als de spiegel in duizend stukken volt, worden het oog en
het hort van dekleine Koy gelroÍfen. Van een aardig jongetje verondert hij
ín een boos, scheldend kind. Zijnvriendinnetje Gerda herkent hem bijna
níet meer. Tijdens het spelen in de sneeuw wordt Kay meegenomen door de
Sneeuwkoningin. Zij kust hem zodot zijn hart een ijsklomp wordt en hi j geen

kou meer voelt. fn hoar slot aongekomen vraagt de Sneeuwkoningin hem met
ijsblokken het woord'eeuwigheid' teleggen. Dan zol hij vrij zijn. Hoe Kay
het ook probeert, het lukt hem niet. Ondertussen goot Gerda op zoek ncor
Koy. Onderwegvraagt zeoaniedereen of zij hem hebbengezien.Een
rendier brengt hoor noor de Loppenvrouw, die haor vertelt dat Koy bij de
Sneeuwkoningin is. Zehuilt hetetranenals zeKay ziet. Hierdoor smelt zíjn
koude hort en despiegelscherf .De ijsblokken 5eginnen te donsen envormen
het woord wcdrnocr Koy al zo lang zoekt:'eeuwigheid'. De betovering is dan
verbroken: Koy is vrij. Koy en Gerdakeren ols volwossen mensen terug bij
grootmoeder, die uit de bijbel voorleest: 'Áls gij niet wordt gelijkde
kinderkens, zo zult 9ij in het koninkrijk der hemelen geenszíns ingaan.'

fn de uitgave von Froukj e van der Meer wordt het sprookj e verteld in
ongeveer dertig tekeningen met een minimum aqn tekst, ols ware het een
stripverhaol. De illustrotrice heeft dekern von het sprookje echler goed
weten te treffen in deze tekeningen.
Het volledige sprookje is onder meer telezenin Hans Chrístían Ándersen -
Sprookjes en vertellrngen, uitgegeven door Van Holkemo &WarendorÍ /
Unieboek, Bussum, 1975.



BOEKVERGELIJKïNG door LOT VAN DEN AKKER

De wilde zwonen, toevcl of een beetje gejot?

Bij het zienvanvliegende zwonen moet ik oltijd denken son het verhoal De Wrlde Zwanenvan
Andersen. Het beeld von die grote wiïte vogels met hun gestrekte halzen brengt je even in een
sprookjessfeer.
Toen Andersenzevenjoor oud wos, kwom het eerste werkvan degebroedersGrimmop de morkt, meï
doarin het sprookjevan De Zes Zwanen (1812). Hoewel Andersenlater erg laotdunkend was over deze
sprookjes, heeft hij bewust of onbewust hat sprookje over de zwanen gebruikt voor zijn eigen werk.
De Zes Zwanenvan 6rimm gaat over een prinsesje met zes broers, diebetoverd worden door eenboze
sliefmoeder.Zijverander'f de broers inzwanen door witzijdenhemdenoverhenheentegooíen.Het
zusjevindtslechts zesveren van hen terugen gcot haor broers zoeken.Tneen hutje in het bos, woor
het meisje heen is gevlucht, komen de zwanen, die weer even mens zí ja geworden, heI meisje verlellen
over de betovering en hoe ze die kon verbrek en. Zes hemden von sïerrenbloemen moet ze weven. Ze
mag niet spreken of lochen tot de hemden af zijn en deze over de zwanen zijn heen geworpen. Ze
wordt gevonden door de jagers vaneen koníng, dieverliefd op hoor wordt enmet hoor trouwt. De
moeder van de koning, die haar kleinkinderen weghoolt, zegt daI het meisje eenmensenzter is, die
haar eígen kinderen op eet. Bij het derde kind gelooft de koning zijnmoeder en wordt het meisje
veroordeeld tot de brondstopel. Don komen de zes prinsen aangevlogen en gooit het meisje dehemden
over hen heen. Ze mag weer spreken en de zwanen veranderen weet in prinsen, woorbij één der broers
eenvleugel houdt, omdat het lootste hemd nog niet helemoql kloor was.
Op 33-jarigeleeftíjd schreef Andersen De Wilde Zwanen, woorin opvallend veel moïieven uit het
sprookje von 6rimm voorkomen: de boze stieÍmoeder, een prinsesje mef een groot oontol broers, die in
zwanenveranderen en ook elkeenveer achterloten. De zwanen kunnen moor een beperkte tijd mens
worden. Tewordt gevonden doorjogers vaneen koning, die met hoor trouwt. Er wordt kwoad van haar
gesproken, wat ze niet kon weerleggen, omdot ze niel mog spreken zolang ze bezig is met de hemden
voor hoor broers, die ook híer de betovering moetenverbreken.Zewordt tot de brcndstopel
veroordeeld. Op het loatste moment komen de 6roers. Ze gooit de hemden over hen heen, waarna ze
w.eer in prinsen veronderen.Eénvan hen houdt eenvleugel omdot het laotste hemd nog niet of wos.
Ncïuurlijk zi jn er ook een oontal verschillen oon te wijzen; Bíj Andersen moet Elisa de hamden weven
von brandnetels, die ze oP een eng kerkhof moei plukken. Dus niet von sterrenbloernen. Niet de
moeder von de koning moar de oortsbisschop verklaart hoar tot heks. Ze krijgt geen kinderen, mqor is
zeer vroom en rein von hort.
Maor wat voor mij het wezenlijke verschil tussen detwee sprookjes is, is de verteltront. Andersen
schreef dit verhaolduidelijkvoor kinderen. De detoils von het rijke leven von de koningskinderen,
zools de goudan lei en de diomonten gri{íels, spreken zeer tot deverbeelding, evenals een bankje von
spiegelglos met doarop eenprentenboek dat zo kostboor wos als eenheel koninkrijk. De stiefmoeder
die de kinderen liel spelen met zand in een kopje in ploots van ze echte koekjes re geven, behoort tot
dzfinesses die voor mij ols kind het verhool gelooÍwaardig moakten, ondonks qlle toverkunsten. Moor
ook het notensop waarmee de6oze stiefmoeder het prinsesje insmeerde, was echt. (Probeer moor
eens een verse noot uit de groene bolster te pellen: nog dagenlang houd je er bruine vingers oon over.)
Het gríezzlige enhet wrede van het sprookje wordt verzacht door de rol von de jongste broer, díe
met zijn tranen hoar brondende vingers geneest , bessen en wortelen voor haor kloarlegt eq haor
schaduw geeft door ín de brondende zon boven hoar te gaanvliegen.
Prochtig is natuurlijk de poiizíe von de brondstopel die wortel schiet en een geurende haog met rode
rozen vormt, met doorin één witte roos, strolend als een slerl



HOE ÁNDERs I5 ANDERSEN?

Andersen wos de zoon von een orme schoenmoker en een wosvrouw. Toch werd hij

wereldberoemd, nomelijk door zijn sprookjes . Deze dragen door hun humor, mildheid

en levenswijsheid een sterk persoonlijk korokter. De kleine Hqns speelde veel en

tevreden, voorol met een poppentheoïer, woorvoor hij zelf de poppen mookte. Deze

voorzag hij don von qllerlei stemmetjes. Loter ging hij vook naor de schouwburg. Als

volwossene wos hij nooit tevredenen ontdekte hij hoe onvolmookt het leven is.

No de dood van zijn voder vertrok Andersen op 14-jorigeleeftiid noor Kopenhagen,

wont hij wilde donser worden. Hij werd echter leerling-zanger bij de Koninklijke

Schouwburg, totdot hij de bqord in de keelkreeq. Donkzij dewelgestelde fomilie

Collin kon hij loter filosofie goon studeren, moqr hij voltoorde deze studie niet.

Andersenvertelde kinderen graog verhooltjes en schreef deze op. Hij noemde ze

evenfyr(avontuur , vertelling). Hij vond de bestoande sprookjes ouderwets en

onortistiek; hij herschreef oude sprookjes en creëerde talloze nieuwe. Daqrin nom hij

ofstond von de oeroude typen ols de boze stiefmoeder. De Grimms wqren geen

scheppende kunstenoors, Andersen wqs dqt wel. fn zijn sprookjes mookte hij het

onzichtbore zichtbaor door het wonder der olledoagse dingen poëïisch (De

nachfegaal), humoristisch (De prinses op de erwf) of spottend (De níeuwe kleren van

de keízer) centrool te stellen Hierdoor ontstond een nieuw genre,het
cultuursprookje, met een diepere symboliek"

De Deens e kritiek op Andersens eerste sprookjesbundel (1335) wos slecht: 'Ándersen

heeft geen oonleg voor het sprookje. Hij moet moor een voorbeeld nemen oan de

Fronse vertelselboeken. Door zit leringin.Zijnverholen zijn schodelijk voor het kind-

De fínnen soldaaf is onzedelijk en De prínses op de erwf mist olle fiingevoe)igheid en

vervqlst het kinderlijk gevoel. ÁAoqr Andersen trok zich gdukkig niets van deze

kritiek oon!

Zijn sprookjes zijn door de Franse verfoling wereldberoemd geworden. Ze ziin
ontstoon uit het beset von het onvolmoakte vqn het leven (Het meisje mef de

zwavelsfokjes) Andersen wilde dqor iets volmooktst tegenover stellen. Hi1 zag de

wereld besïuurd door notuurwetten , die een uiting zijn von Gods wil. Doordoor

bestoot er voor hem geen grens tussen het notuurlijke en bovennatuurlijke. Met

mooie sprookjes zou de lelijke wereld meer drooglijk worden (en misschien zdf s een

beet je worden verbeterd). Een typische romontische gedachte.

Fríts Booy, voorziffer Stichting êeschiedenis Kinder- en ,ïeugdlíferatuur



Het leven von H.C.Andersen... een sprookje?
(verslag van een verhaalvoorstelling van Tob de Bordes, 20 oktober 2OO5 bU de Hoofdige Boer

te Alnen)

OÍÍicieel is Hons Chrisïion Andersen geboren op 2 april1B05, moar eigenlijk wos dit op I april.

Zijn ouders woren bong dot hij door laler mee gepest zou worden en gsven 2 april op bij de

burgerlijke stond. Andersen groeide op in een doodorm gezin. Zijn vader was een moïige

schoenmoker en los graag voor uii '1001 nocht'. Zijn moeder wos wosvrouw; zij moest wossen in

het ijskouderivrerwater. Zij stuurdede kleine Hons erop uit om brandewijn te halen om zich te
wormen- HeI leven bood hem niets anders don slechte vooruitzichten.
Zijn eerste sprookje schreef hij op 33-jorige laefti.ld: De Tondeldoas. Net
andere sprookjes is het sterk outobiogrofisch gekleurd.

Andersen werd een wereldberoemd mon. Hij wos voak verliefd moor trouwde

ols veel von zijn

nooit. Hef \elrjke
jonge eendle wos Anders en zelf .

Hij wos revolutionsir in de literaire wereld. Hij schreef niet in schrijftool moar in spreektool.

Doorop kreeg hij veel kritiek, moor de burgers vonden het geweldíg. Andersen hield erg van

kleuren en schreef door ook veel over. Hij werd uÍtgelochen omdot hi j er gek uit zag. Niet ols de

gemiddelde Dean, moor lang, moger, met een grote neus en kleíne oogjes. Ook om zijn fomilie
werd veel gelachen. Zijn groatmoeder had drie dochters van drie verschillende vaders. Ziin
moeder was noosï wosvrouw publieke vrouw. Zijntante was bordeelhoudster in Kopenhogen.Zíjn

opo von vaderszijdewas een dronkelop. Deze sneed houten figuurtjes om oan geldte komen en

verzoop dot weer meteen. Andersen schoomde zich hiervoor. Zijn moeder wos bovendien

vreselijk bijgelovig. 's Nochts ging zíj bij onweersverwochting met hoor zieke kínderen bij een

meert je ziïten. Wanneer de bliksem don insloeg, dompalde zij hoor kinderen volledig onder. Dit
moet voor de kinderen ongstaonjogend zijn geweest. ïoen Hons vier joor wos, werden er
Spoanse soldoten gestationeerd in Odense. Eentje hod gestolen en moest onthoofd worden.

Andersens moeder nom hem toen mee noar het schovot om te laten zie hoe slechi de wereld

wos. Hij vroeg zi jn moeder woorom zij een school mee nam noor het schovot. Don kon zij het
bloed von de soldoot opvangen, wont het bloed von een soldsot zou goed zijn voor een bleke en

mager e jongan zoals hij.
Odense wos nog in middeleeuwse sÍeren. Er woren bijvoorbeeld dolhuizen, met potiënten in

hokken op sïro. De conciiirge wos bevriend met de fomilie Andersenenzodoendekon Andersen

af en toe een kijkje nemen in zo'n dolhuis. Op een dag werd hij gegrepen door een naakte,

krijsende vrouw. Deze nochtmerríe zie je loter ïerug in zijn sprookjes. Hij wos een gevoelige,

kwetsbore jongen die erg leed onder olle roddals. Wont er werd enorm over de fomilie Andersen

geroddeld.
ïoan hij op latere laefti.ld in Engelond verbleef bij onder andere konlngin VictorÍo en Charles

Dickens, schreef hij noor Kopenhogen dot hij moor vier dagen zou blijven en uítgenodigd wos om

langer te blijven. Dickens daorentegen schreef: 'Het is een lieve mon, moor hij zou moor vier
dagen blijven en nu is hij hier al L,5 week!.' De Denen wreven dit er bij Andersen goed in. wont

het wos zo leuk om hem tekwetsen.Diegevoeligheidís een thema in het sprookja De prrnses op

de erwt.
Hans Christion ging noor de ormenschool. Hij verveeldezich,want lezen kon hij ol. Bij buurvrouw

Bunke Fls las hij Schiller en Shokespeore; hij vertelde doorover op school.'Eens', zei hij,'word
ik net zo beroemd ols Shokaspeare.' De kinderen begrepen het niet en lochten heqn uit. Zijn
voder troostte hem, ook hij wos eendromer.Op een dog vertrok zijn voder ncor het zuiden om

zich ocn te sluiten bij het lzger van Nopoleon. Dot wos echter niet voor longe duur, wont hij
kreegtbc enwerd ernslíg ziek. Thuis riep hij Hons Christion op een dag oon zijn ziekbed.



Hij legde een warme munt op het met ijsbloemen bedekte room: 'Jo jongen, de ijsjonkvrouw
komt me holen.' Dit gegeven is verwerkt ín De sneeuwkoningin. Een week loter stierf hij. Zíjn
moeder werd ook niet oud. Doordoor spaelt de dood eenbelangrijke rol in zijn verhalen.
ïoen hij veertienjaor oud was, wilde hij beroemd worden. Hij vertrok noor Kopenhogen. Hij vond

de gro'le stad ovarweldígend. Als eerste ging hij noar het theater, wont hij wilde octeur of
donser worden. Hij deed ouditie bij mevrouw Schol. Hij donste en trommelde op zijn hoed.

Mevrouw Schol docht dot hij niet goed bij z'n hoofd wos en gooide hem eruit. Andersen begon
toen toneelstukken te schrijven, op een koud zolderkomertje, zonder room en zonder kachel. Hij
moest \edelen om te kunnen eten.Op eendag stond hij zelfs rommelend von dehonger doar een

room noor binnen te kijken. (zie Hef meísje met de zwavelsfokjes). Dit hield hij drie jaor vol.
Toen onÍmoette hij deheer Collin, die een stuk von hem los. Collin zag wal wot in de jongen, moor
vond dat hij eerst een opleiding moest krijgen. Andersen ging noor de LoÍijnse school en werd
dichter. Collin stuurde hem zelf s naar Rome. Daor ontmoetta hij Thorwold en H. Heine. Noor
oanleiding von die reís schreef Andersen een reisbeschrijving von Rome noor Nopels. Híermee
verdiende hij niet veel geld. Als bijvardienste begon hij sprookjes en verholen te schrijven.
Literaíre sprookjes, nieÍ speciaal voor kinderen.Wel hield hij bij het schrijven er rekeningmee
dat kinderen zouden meeluisteren. Door deze sprookjes werd hij baroemd. Hij genoot von zijn
roem en werd bekend in heel Wesi-Europo.
Hij kwom driekeer noor Nederlond en schreeí hier brieven over. Over zijn rais met de trein von

Utrecht noor Amslerdom schreef hll: 'Het gaat zo snel, je zou er doof en blind van worden. Álle
dorpen rijgen zích oaneen.',

Hij kwom aon het hof, moor bleef tot oan zijn dood twijfelen of hij zich wel echt hod

woorgemookt.Zíe ook hel sprookje De vlinden eenvlinder op een speld in eenrariteitenkcbinet;
zo vaelde Andersen zich ook.

fn de lieÍde hod Andersen het niet gemakkelijk. Hij wos hopeloos verlief d op Jenny Lindt (De

Zweedse nochtgoal) en schreeÍ spaciaol voor hoor het sprookje De Nachtegaal. Híj deed hoar
een aonzoek; zij wilde wel vriendschop sluiten met díe molle ouwe dichter moor meer ook niet.
fn totool schreef Andersen 156 sprookjes. Hij wos zijn gehele leven een zeer gelovig mens en
slierf op zeventígjaríge leeftl;d in 1875. Meloncholiek, eenzaam en teleurgesteld, ondonks olle
?oem.
'De sprookjes kloppen niet meer aon. De eikenboom heeft mi.i ollong zijn lootste verhoal verteld.
De hermelijn heeft hoor looïste reis gemookt.'

Tob de Bordes kunt u ook tn zí1n fhuístheafer fe Eefde bezoeken


