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Doelstellino:
Het verzamelen, bewaren
en ter inzage geven von in
principe niet recent
verschenen kinder- en
jeugdliterotuur, in het
bijzonder uit het
Nederlandse toolgebied.

Von het bestuur

Heï donker von de dagen voor Kerst kunï u in gedochten
ontvluchten door dit Stokpoordje te lezen en met Heidí enPeter
hoog de bergen in te goon. fn dit nummer vindt u nomelíjk ollerleí
wetenswoqrdigheden over deHeidi-serie von Johonna Spyri. Ook
de donoteursottentíe vqn dit joar is met dit Heidi-themo
verbonden.

Medewerkers en bestuur kijken met tevredenheid terug op het
tweede joar von StOK. Nieuw is dot u nu ook vío het ínternet
contoct met het StOK kunt u hebben, en wel vio de websiïe
www.stíchtinqtoudekinderboek.nl, die ontworpen is door Anito
Kloppe. De lonceríng vqn de síte op ó oktober j.l. door Nonnie
Kuíper wos een f eestelilke happening, woqrdoor - mede dankzij
enkele krontenpublicotíes - de nqqmsbekendheid vqn SïOK verder
ís vergroot.

Wij wensen u en de uwen f íjne kerst dagen en een voorspoedig
Nieuwjoor en ontvongen u ook in 2007 grsag weer in ons
kinderboekenleenmuseum. Onze kersfgroef vindf u op pagina 5.

Reínt Jon Terbijhe, voorzitïer StOK



Het V er dw aol de Engelt ie

De website von Stichting 't Oude Kínderboek is op 6 oktober 2006 gelanceerd. Velen zullen
ínmiddels de stte bezocht hebben en doorbij gezienhebben dat de vormgeving f raoi aansluit bij de
acïiviteiten von StOK. Anito Kloppe, díe de website voor StOK heeft onïworpen ,heeft nomelijk
voor de ochtergrond von qlle informatie gebruik gemookt van een oud boekje. Welk boekje is dot,
zult u zich misschien afvragen?
Het goot híer om Het Verdwaalde Engeltje en andere verhalen voor Jongens en l4eisjes, een
onbekend boekje von N.K. Bieger , dot uitgeg even is door W. Meíjer in Oosterb eek. Wanneer het rs

verschenen is, is niet bekend, moor gezren de vormgeving von het boekje moet gedacht worden oqn
eind negentiende, begín twinïigste eeuw.

Ook over de schríjver N.K. Bieger, die eveneens onder het pseudoniem Korel Gieber heeft
gepubliceerd, is weinig bekend. HÍj werd geboren in 1878. Beholve Nederlqndstolige verhalen voor
kinderen schreef hij in het Mqleis.Een deel van zíjn kinderboeken speelt zich af ín fndië.
Hef Verdwaalde Engeltje en andere verhalen bevot drie 'stíchtelíjke' verholen. Het trtelverhool is

eenverhaal over'goed en kwood'. Het gaot over drie'Germaansche' jongens, die liefdeloos
opgroeien zonder moeder en door een engel meegevoerd worden noor het 'Ríjk der Engelen'. Het
tweede verhool, 'Jonker Korel', goot over een vaderloze jongen die somen met zijn vriend Hendrik
het ovontuur zoekt en wegloopt. In het woud brengen ze enkele angstige uren door, moor gelukkig
worden ze gevonden door de tuinmon vqn Korels moeder. fn het lootste verhool, getrteld 'Nqor
Egypte', maken vier jonge mqnnen een ovontuurlijke reis nqar Egypte.
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Boekvergelijking door Lot von den Akker

Zoals bij veel klossiekers uit de tijd doï Johonno Spyri Heídihet licht deed zien, zí1n de rechten
von de schrijfsïer kennelijk ol long vogelvrij, voor zover die ooit bestoon hebben. Net ols bij het
eerder door mij besproken Alice in Wonderland zí1n er nomelijk allerlei wonderlíjke versies van

Heídiverschenen. Op dezelf de manier zijn o.a. ge(mis)bruikt: Trjl Uílenspiegel. àullivers PeÍzen,
De kleine Lord, Pínokkío, Alleen op de lAereld, Baron von líinchhausen en Ivanhoe. En noïuurlijk
o,lle bekende sprookjes! Met name daordoor worden deze titels intensief verzameld: er ziln er
immers zoveel vqn. Een onder f enomeen von bekend e boeken en verhalen is dot er, net ols bij de
film, groog doorgeborduurd word op een pokkend thema. Bij de film resulteerde dit in Rockyff,
ïïI, f V en V, over een sf oere bink met een gouden hqrt. Wot betreft Heídi, over een jong
onbedorven buitenkind dot meI allerlei levenszoken wordt geconfronteerd, is het volgendete
constoteren. Zo heeft Johonnq Spyri (spreek uít Spuri) noor mijn wef en slechts twee boeken over
Heidi geschreven. Toch zrln er in onze bibliotheek titels te vinden ols HeidÍ naakt heel waf mee,
wqcrin Heidí in Amsterdamlogeert bij de familie Moqrendonk ín de Loiressestroot. Op de voorkont
zrt ze op een terrosje noqr de Eiff eltoren(!) te kíjken. Een andere uitgove is Herdi als defecftve,
waorín Heídí ols hulp optreedt bíj zieke mensen en síeraden opspoort die gestolen zijn door een
qrme woonwogenbewoner díe geen geld hqd om brood te kopen voor zijn zieke vrouw. Enverder
Heidí op kosfschool, waarin no ollerlei kostschoolavonïuren een bleek, ziekeliJk dienstmeis je mee
de bergen in wordt genomen om oon te sterken. Tn Heidi in de grote sfad gaot Heidí op een
kontoor werken en don volgt ook nog HeÍdí en haar kinderen, woqrín Heidi getrouwd ís met Pierre
(zou dot Peter zijn?) en een Ámeríkoonse schoolvriendin met twee kinderen twee joar komt
logeren en door Zwitserland reist en ovonturenbeleeft.
Mijn eigen Herdibeleving is geboseerd op devríjebewerking noor Johqnnq Spyri door Anníe
Wínkler-Vonk en de gelijknamige f ilm. Hoe verbaasd was ik dqn ook bij het lezen von de
oorspronkelijke'Heidi' - Kleine Heidi in den Vreemde - wqarin ik ollerleí zaken helemoal niet
oqntrofl Zo helpt Heidi in de filmversie ssmen met de schoolkrnderen in Dórf lí de klokken in de
'toren te hijsen en gaan Heidi en Klaro noar een veulentje kijken, woarbíj Kloro opeens weer kan
stoon en Heidi hoor vervolgens leerl lopen. Oorspronkelijk leert Klora pos in het tweede deel lopen.
fn dit deel komt weer helemoal geen lief dadigherdsf eest voor waorbíj Heidi en Peter somen
jodelen, zools in de f ilm, en blíjkt de goedheíd vqn deheer Sesemonn uit het schenken van een
dubbeltje aan Peter, elke week voor de rest von zijn leven, en de f inanciële zorg voor Heidi.
Annie Winkler-Vonk schrijft in hqor voorwoord dat ze het boek Heídi no het herlezen al terzíjde
hod gelegd, omdoï zehet voor het moderne kínd verouderd en te sentimenteel vond. Pos no het
zienvan de gelijknomige film besloot zehet boekfe herschrijven en te moderniseren. Dit heeft
voor een nieuwe generatie de belangstellíng voor 'Heidi' doen opleven en zelf s de ervqring von 'de

enige echte' eroon gekoppeld. De meesï curíeuze vondst is een 'Heidi'-boekje van 11 x 14 cm,
geliteld HeÍdÍ op de berg. Deze uitgove vertelt het verhoql in 1ó blodzijdjes met lieve plootjes
voor de allerkleinsten.



Heidi Allerleí
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De medewerkers von StOK
wènsen u fijne kerstdagen

en hopen u wederom
in een mooi ?OA7

te mogen begroeten!!!

www.stichïingtoudekÍnderboek.nl

Zoek heï boek

WeeI u uit welk boek het onderstoande frogment komt? Degenen diehet ontwoord
weï en, mqken kons op een boek naar keuze uit het verkoopassortiment.

'Wie omkeek zag heï dorp al gouw een stuk hoger liggen, nouwelijks zichtboor. Alleen de
kleine kerktoren stok grouw of boven de bolwítte daken von de diep weggezonken
huizen. Ook het torentje droeg een muts vqn sneeuw, onbegrijpelijk dik en rond. Ver
onder hen log Glormott. fn dit tempo zou de mars zeker drte uren duren.Wie ski's bij
zích had, droeg ze over de schouder. De gewonden en potiënten werden vervoerd op lage
plotte milítoire sleden, woorop ze goed woren vostgebonden in zeildoekmet riemen. Ook
veel dorpsmensen hadden sleden meegenomen, grote enkleine, zware bqksleden voor het
vervoer vanbagage en huisrqod,beddegoed enkleine huisdieren.Het waren sleden met
voerlui er achter,meest jonge jongens; depaarden er voor zetten zich schrop op de
hellingen.'

De oplossing kunt u sturen nqor Stichtíng 't Oude Kinderboek met vermelding von uw

noom en odres, of afgeven op Loorstroot 31, 72OL CB inZutphen.

Het boek gevonden

Heloos zijn deze keer zí1n er geen goede inzendígen binnen gekomen: het f rogment vqn

devorige keer kwom uit.....
Lijsje Lorresnor von J.M.5elleger-Elout, hoofdstuk 4



Boekbespreking door
Jonneke von der Veer

Johanno Spyri, De kleine Heidi fhuis. Een
verhaal voor kinderen en voor hen, dÍe van

kinderen houden. Doetínchem, Nederl.
Drukkers- en Uitgevers-Mootschoppij "C.

Misset", t9O7

Dít nummer vqn StOKpaardje is grotendeels
gewijd oon de verhalen over Heidi von

Johonno Spyrí. Het toevql wil dot bij een

recente schenking een erg oud exemploor von

De kleíne Heídí thuís zaI. Alle reden dus om

hieroqn enige oondqcht te besf eden.

Heidiis oorspronkelijk in twee delen
verschenen in de serie 'verholen voor kinderen
en voor hen, die von kinderen houden'. Het
eerste deel, HeÍdis Lehr- und lUanderjahre,
verscheen in 1880, het tweede deel, Heidi
kann brauchen was es gelernf haf,ín 1881. In
het eerste deel wordt de vijfjorÍgeHeidi
door tante Dete noor hoqr norse grootvoder,
die hoog rn de bergen woont, gebracht. Door
Heidi's vrolijkheíd en spontoníïeit bloeit de
eenzame mon op. Heídí voelt zich gelukkig bíj
hoor grootvoder en hoor vríendje Peter en

d iens grootmoed er. Een longdurige
logeerpartij bíj Kloro Sesemonn in Fronkfurï
ís don ookgeensucces. Zewordt zíekvon
heimwee en doarom wordt het verblijf in

Fronkfurt voortijdig afgebroken. fn het
fweede deel bezoekt de fomilie Sesemqnn

Heidi en hoar grootvoder. Kloro mog een poos

blijven logeren en leert ols een wonder weer
lopen.

Ál in 1882 verscheen von het eerste deel een

Nederlondse editie: De kleine Herdi,lqter ook
getiteld De kleine Heídi in den vreemde.Tn
1888 verscheen Heidi Ín den vreemde en weer
thuis, daf een combinotie was vqn de

Nederlondse vertofing van HeidÍ kann
brauchen was es gelernt haf en detweede
druk von het eerste deel. Het tweede deel
werd laf er los uitgegeven ols De kleÍne Heidi
fhuis.

......:....:.....,...,'i......:..

Het bovenvermelde boek uit de schenkíng is
dus heï tweede deel von heï Heidi-verhool.
Het is een klein formoqt boekje met drie
zwart/wit illustroties van een onbekende
tekenoar. Ondonks het kleíne formooï lijkt
het boekje het complete verhool te
bevatten. Het gekozen kleine lettertype
speelt doorbij zeker een rol. Uitgeverij C.

Misset te Doetínchem die het boekje in
1907 uitgaf ,heeft in hetzelf de joor ook het
eerste deel, De kleine Heidi, op de morkt
gebrocht. Deze uitgave, dre hetzelf de kleine
formoot heeft, bevot moor liefst zeven'fien

ofbeeldingen.
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Beste donoteur

Hierbij ontvongt u het donateursgeschenk
2@6. Het is gemookt tíjdens míjn bezoek
oon het Heididorf in /lÁoíenfeld (Zwítserlond),
woor je in het Heidihous teruggoot noor
188O, het joor waorin Johanno Spyri Heidi
schreef . In het huís van 'Álpóhi' (opo

Boven/Grootvoder) lijkt de tíjd stil te stoon.

Pien Pon

Leven en werk von Johonno 'Honni' Spyri
(1827-tgot\

Op LZ juni 1827 wordt Johonno Louíse Heusser
geboren te Hirzel, qls dochter vqn de dorpsorts
Heusser en de dichteres Meto Heusser-
Schweizer.Ze groeit op met vier zussen en een

broer, moor ook met tontes en oudtontes in één

huis. Hoor opleíding begint op de dorpsschool in

Hirzel bij domineeTobler. Op veertienjorige
leeftíjd wordt ze naar tonte Wichelhousen
gestuurd om omgqngsvormen, Frons en pianospel

te leren. Later woont ze een tíjdje in bij fomilie
in Chur, wear ze de gezusters Kaiser leert
kennen. Doo r h un gemeens choppe I i j ke lit er air e

i nteresses ontstoot een langdurige v r i endschop.

De briefwisselingen tussen Johonno en de
zusjes Kqiser zijn een von de weinige bronnen
waoruit over het leven vqn Johonnq kon worden
gepuï. Tn L844 leert ze Frons in Yverdon
(West-Zwitserlond) en in de herfst vqn 1845

keert ze terug in Hirzel.
Thuís hoopt men bij terugkeer von Johonno op

een rustige en ingetogen dame. Moar nieïs is

minder wqor. Ze is een spríng-ín-'t-veld, houdt
von wondelen in de bergen en vindt zichzelf niet
geschikï voor de huishouding. Ze leert haar
zusjes Frons en pianospelen en verdiept zich in
het werk vqn Drosïe-Hiilshoff en Goethe.
In 1852 trouwt ze met Johonn Bernhord Spyri
(182L-I884), od vocaot en t í j dsch r if ïr edqcteu r
,án vriend von Johonn o's enige broer Christion.
Johonno heef t moeite hoor nieuwe leven en

posiïie in Zurich en is regelrnotig depressief .

In 1855 wordt hun zoon Bernhord Díethelm

geboren. Van jongs qf aon ís hij ziekelijk.
Ondonks dit studeert hij rechten en speelt
zeer goed víool. Híj sterft op 28-jorige leeftijd
aqn TBC. Zes maanden later sterft zíjn voder.
Tn t87L verschijnt qnoniem Johonnq's eerste
boek: Eín Blatt auf Vronys 6rab von J.5.Hoar
fomilÍe is ol langer bekend met hoar
schrijftolent. Voor het ïijdschríff von hoqr
echlenoot schríjft ze in t854 ol een

nieuwjoorsgedicht. Pos no de dood von hoor
moeder in t876 schrijft ze hoor eerste
kinderboeken, Hermaflos ín t978 en Aus Nah
und Fern'in t879.In 1880 breekt ze als
schrijfster echt door met HeÍdís Lehr- und
Wanderjahre'. Ze publíceert echter nog steeds
anoniem. Pos bij Heídi kann brauchen, was es
gelernt hat (188L) wordt hoar noom vermeld.
fn totqol schrijfï ze zes streekromans en 2t
kínder-en jeugdboeken.

Het londschap uít haar jeugd en de mensen die
ze ontmoet zijn een belangrijk ïerugkerend
themo. Schrijven is voor Johonno niet olleen
een kunstuiting, moor ook een vlucht uit de
dogel ij kse bes lommer ingen.

Het ontstoon von'Heidi'
fn de zomer van 1879 reist Johqnno Spyrí noor

Jeníns, om hoor jeugdvriendin Anna Elisq von

Salís-Hosslí Ie bezoeken. Deze ploots en de
omgeving zullen het ontstoon van de Heidi-
romons sterk beÍnvloeden. Ze wordï opgehoold
op het stotionnetje von Moienfeld en wordt
door de vier dochters von haor vriendin zeer
hortelijk ontvongen. Johqnno geniet hiervan. Ze
ontmoet ook de bijna negentig jarige mojoor díe
hoor heï verhool van een zonderlinge oude man

op de berg verteld. Nieuwsgierig geworden,
beklimt Johonno de volgend e dag de berg.
Misschien dat zelfs op het zelf de moment de
geitenhoeder met hen noqr boven trekt. Dit
inspireert hoor in ieder geval zodanig dot ze in
huize 5olís het eerste hoofdstuk von het Heidí-
verhqol schrijft. En vier weken loter is één van
's werelds bekendste kínderboàken klqqr.
fn het Heidi-verhool kon Spyri hoar hong noor
vrijheid kwijt. Bij grootvoder kqn Heidi qlles

doen en loten wot ze wil: Peter en de geíten



begeleiden noor de olm, blootsvoets door de bloemen springen of de blinde groolmoeder
bezoeken.Ook de verbondenheid met de natuur speelt in Heidi eenbelangrijke rol. Heidi
geníet von de geur von debloeiende alpenweiden,het uitzichï over debergen, de
sterrenhemel en het ruisen von de dennen. Net ols Heídi ontdekte Johonno qls kind de
schoonheid der natuur en brocht zeveel tijd door rnweide en bos. En níet alleen Heidí
hod moeite met de stodse omgeving in Fronkfurt, ook Johonna voelde zich niet thuís in

Zirích. Het ïhemq 'Heímot' (ïhuís) is een onderwerp dot in alle boeken von Spyrí, moor
zeker in Heidi'zeer nodrukkelíjk oonwezíg is.

De lootste joren
Hoor loqtste levensjoren woont Spyri ínZirich,zeer teruggetrokken Omdqï ze'vrij'is
vqn de sociqle verplichtingen retst ze veel, naor de bergen, Noord-ftqlië en nqor het
meer von Geneve. Uiteindelijk sterfï ze op 7 julí 1901 op 74-larige leettijd.

Zie ook: www.heididorf .ch

www.heidi-swiss.ch (orgincl Heidíhous)
www.sikjm.ch (Schw eizerisches fnstitut f uer Kinder -und Jugendmedio)
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