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INLEIDING

Volksverhalen en sprookjes

Onder een volksverhaal verstaan we een in de mondelinge overlevering circulerend verhaal, al kan de schriftelijke traditie in veel gevallen
een rol spelen. De term `volk' sloeg in dit verband vroeger vooral op
het eenvoudige, ongeletterde volk, de plattelandsbevolking met name,
die niet of nauwelijks las en schreef en dus volledig aangewezen was op
mondelinge vertelkunst. Maar volksverhalen-komen ook bij andere sociale, geletterde, ontwikkelde groepen voor. Hefbij zondere van het
volksverhaal ligt dan ook niet in de sociale groep waarin het verteld
wordt, maar in het feit dat het in een bepaalde tijd en ruimte wordt
doorverteld en bij mensen bekend is. Zo gedefinieerd' is het volksverhaal een ruim begrip waar alle verhalen onder vallen die, met welke inhoud dan ook, en waar, wanneer, hoe en door wie dan ook gedurende
langere of kortere tijd worden doorverteld.
Binnen dit ruime begrip volksverhaal zijn tal van verhaalgenres te
onderscheiden, zoals het sprookje, de sage, de legende, de anekdote,
de mop, het stichtelijke verhaal of exempel, het bekeringsverhaal enzovoort. Elk genre kent een in de loop van zijn geschiedenis uitgekristalliseerde thematiek en structuur, ontstaan vanuit de bedoelingen en
de behoeften van waaruit de vertellers de verhalen vertellen.' Het verhaalgenre dat een verteller hanteert als hij iets wil vertellen, is afhankelijk van wat hij aan zijn toehoorders wil overdragen en houdt nauw
verband met wat hem en zijn publiek geestelijk bezighoudt.
Bij het vertellen speelt de bedoeling van de verteller steeds de hoofdrol. Als de verteller het gevoel voor humor van zijn toehoorders wil
aanspreken, leidt dit tot het vertellen van een grappig verhaal of een
mop. Wanneer hij niet-alledaagse, bovennatuurlijke gebeurtenissen
en verschijnselen als waar gebeurd wil vertellen, leidt dit tot het vertellen van sagen. De verteller hoeft zich overigens niet steeds van die intenties even scherp bewust te zijn. Vertellers benoemen hun verhalen
vaak anders dan onderzoekers en de grenzen tussen de verschillende
genres zijn dan ook dikwijls vaag. Zo zal de ene verteller het verhaal
van Repelsteeltje als een in zijn ogen geloofwaardige sage brengen en
zal de andere er een echt `er was eens'-wondersprookje van maken.
7
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Het bekendste verhaalgenre is zonder twijfel het sprookj e. 3 Het begrip `sprookje' kent vele definities. Idealiter vertoont het de volgende
kenmerken.
Het wordt als elk volksverhaal (ook) mondeling doorverteld en is
anoniem, dat wil zeggen de eerste verteller (de maker) ervan is niet bekend, alleen de laatste verteller en misschien ook nog diens bron zijn
bekend.
Het speelt in het verleden, in een meestal onbestemde tijd (`er was
eens'), en in een niet exact gedefinieerde ruimte, in een preïndustriële,
feodaal gestoffeerde wereld met koningen, prinsen en prinsessen.
Het is een blij eindigend recht-toe-recht-aan reis- en avonturenverhaal, een liefdesgeschiedenis met hindernissen die eindigt met een
bruiloft, `en ze leefden nog lang en gelukkig'.
Het verhaal begint altijd met een probleem, een noodsituatie, een
opdracht (een prinses wordt geroofd, een zieke koning wenst zich het
levenswater, een boze stiefmoeder maakt haar stiefdochter het leven
onmogelijk, een arme man kan zijn kinderen niet meer voeden, enzovoort), met een innerlijke behoefte van de held of heldin (zucht naar
avontuur, wens een partner te vinden, enzovoort) of met een andere
ongemakkelijke situatie waarvoor een oplossing gevonden moet worden.
De held/heldin is een jonge man of vrouw op de drempel van de volwassenheid, die eropuit trekt om het probleem op te lossen en met
zijn/haar tegenstrevers en helpers het handelingsverloop draagt. Vaak
is hij of zij de jongste, minst belovende en ogenschijnlijk domste van
een drietal.
Slechte menselijke, dierlijke of demonische tegenstanders (draken,
reuzen, een tovenaar, duivel, heks of stiefmoeder) proberen hem of
haar te beletten het doel te bereiken, goede helpers of tovervoorwerpen zoals een magisch zwaard, zevenmijlslaarzen of knuppels-uit-dezak die hij of zij krijgt, steelt of verdient, maken het echter ondanks alle
tegenwerking mogelijk te slagen.
De grondschemata en basisstructuren van het sprookje zijn drieledig:
de held/heldin is een van een drietal, er moeten drie opdrachten worden uitgevoerd (drie prinsessen bevrijd, enzovoort); nadat twee anderen er niet in geslaagd zijn de problemen op te lossen, lukt het nummer
drie wel; hij/zij moet drie tegenstanders verslaan, heeft drie helpers,
drie magische voorwerpen. De spanning wordt hierbij steeds verder
8
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opgevoerd en bereikt het hoogtepunt bij de derde poging, de derde
helper, de derde opdracht.
Naast en dwars door deze drie-ritmiek heen kennen veel sprookjes
ook nog een tweeledige structuur, een verdeling in twee helften. Is het
uitgangsprobleem eenmaal opgelost, is de prinses bevrijd en de draak
verslagen, de dierbruidegom of het zwanenmeisje onttoverd, dan volgt
idealiter nog niet het slot, maar begint, bijvoorbeeld omdat de
held/heldin nog een jaar wachten wil, een bedrieger of bedriegster zijn
of haar plaats inneemt, hij/zij een taboe overtreedt of betoverd wordt,
een nieuwe reeks avonturen, weer volgens eenzelfde drie-ritme -stramien. De climax van deze tweede reeks is dan het slot van het sprookje.
Het sprookje is een wonderverhaal. Met dien verstande dat het wonder en het bovennatuurlijke er een bijzondere rol in spelen, maar — en
dat is essentieel voor dit genre — zonder dat deze rol als wonderlijk
wordt ervaren. Integendeel, het wonderlijke wordt als iets heel gewoons en vanzelfsprekends gepresenteerd. De twee dimensies, het natuurlijke aardse en het bovennatuurlijke magisch-mythische, worden
in het sprookje niet, zoals bijvoorbeeld in de sage, gescheiden en geproblematiseerd, maar lopen probleemloos en bijna naadloos door elkaar heen en in elkaar over. Mens, dier, mythisch wezen, het betoverde
en het betoverende: ze leven in het sprookje in eenzelfde universum.
Een draak of reus is voor een sprookjesheld niets bijzonders.
Kenmerkend voor het sprookje is voorts dat het handelingsverloop
leidt tot resultaten die haaks staan op de dagelijkse realiteit van de vertellers. Het sprookje zet de wereld op zijn kop en is daarbij onverbeterlijk optimistisch. De jongste, domste, zwakste wint altijd; de herdersjongen trouwt met de prinses; het weesmeisje krijgt haar prins; de
vileine koning en de boze stiefmoeder ontlopen hun gerechte straf
niet. Daarbij is het sprookje buitengewoon rechtlijnig en radicaal. De
contrasten worden zo scherp mogelijk aangezet en er is een duidelijke
hang naar het extreme. Alles in handeling en resultaat is gericht op duidel jkheid. Individualisering en karakterontwikkeling doen zich nauwelijks voor. De figuren zijn slechts representanten van wat zij voor
moeten stellen en dragen dan ook vaak geen namen. Ze zijn gewoon
een of de koning, stiefmoeder, draak, reus, zuster, soldaat of herdersjongen. Heeft de held of heldin wel een naam, dan is die meestal óf zo
algemeen dat hij eerder ont-individualiseert dan individualiseert (Jan,
Hans, Klaas, Grietje), of zij moeten het doen met simpele, passende
0
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(bij)namen als Assepoester, Doornroosje of Klein Duimpje. Bij dit alles worden stijl en vertelwijze gekenmerkt door vaste formuleringen
(bijvoorbeeld begin- en slotformules: `er was eens' en `en zij leefden
nog lang en gelukkig'), door abstrahering, stilering, een beeldend taal
een duidelijke symboliek en een bijna dwangmatige behoefte-gebruik,
aan herhaling (bijvoorbeeld de al genoemde voorkeur voor het drievoudige). Het sprookje draagt zo alle kenmerken van een orale proza
-literau.
Natuurlijk vinden we niet al deze kenmerken in elk sprookje. Bij de
wondersprookjes, die de kern van dit genre vormen, treffen we ze het
meest duidelijk en volledig aan. Maar een kleine doch zeer geliefde
groep wondersprookjes heeft niet de gebruikelijke adolescenten als
hoofdpersonen, maar kleine kinderen, zoals de sprookjes van Roodkapje, Klein Duimpje en Hans en Grietje, waarin de ontsnapping van
de held en/of heldin uit de klauwen van een mensenetend bovennatuurlijk wezen (reus, heks) of dier centraal staat. Elk (sub)genre heeft
zijn eigen afwijkingen en rafelrand. 4
Naast het wondersprookje — er zijn zo'n 550 verschillende bekend —
kent het sprookje de volgende subgenres, met elk weer hun eigen specifieke kenmerken: het diersprookje, waarin dieren zich tegelijk als
dier èn als mens gedragen en handelen (ook de fabels worden hiertoe
gerekend); het legendesprookje, sprookjes met een sterke religieuze en
vaak ook didactisch -moralistische component; novellesprookjes,
waarin het wonder op de achtergrond treedt en het avontuur of een
spannende, meeslepende of voorbeeldige gebeurtenis in het centrum
staat; de domme-duivel-sprookjes, die cirkelen om het overtroeven
van een onnozele demon (bij ons meestal de duivel op zielenjacht of
een reus) door een slimme man of vrouw; de formulesprookjes, waarin
de herhaling centraal staat; tenslotte de humoristische of grappige
sprookjes (kluchten).
In de internationale sprookjescatalogus van Aarne-Thompson (AT)
zijn de bekendste en meest verspreide sprookjes beschreven. Ze hebben er elk een eigen typenummer in gekregen. 5 Zo staat het sprookje
van Roodkapje bekend als AT 3 3 3 • In deze catalogus zijn ruim 3200
verschillende verhaaltypen beschreven. Naast echte sprookjes zijn er
bij de humoristische sprookjes ook vele honderden verhalen in opgenomen die de meeste sprookjeskenmerken niet vertonen en tot de
anekdotische verhalen en klassieke moppen gerekend moeten worden.
I0
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Roodkapje is een type. Dat wil zeggen: alle verhalen die we herkennen als een realisatie van het Roodkapje-verhaal rekenen we tot het
Roodkapje-type, tot AT 333. Elke afzonderlijke realisatie, in de mondelinge of schriftelijke overlevering, van dit verhaaltype noemen we
een versie, variant of lezing van dit verhaal. Als een deel van de versies
van een sprookjestype, hoewel nog duidelijk tot dit type behorend,
min of meer van de hoofdvorm afwijkt en een eigen karakter vertoont,
spreken we van een subtype, een bijzondere redactie van het type, of,
wanneer dit deel ook een eigen geografische afbakening kent, een oikotype.

Op basis van AT zijn er ook vele regionale of landelijke typencatalogi
gemaakt. Het Nederlandse sprookje is door J.R.W. Sinninghe in 1943
gecatalogiseerd, ó het Friese in 1984 door Jurjen van der Kooi 7 en het
Vlaamse in 1968 door Maurits de Meyer. 8
Een veel gestelde vraag is hoe en wanneer volksverhalen ontstaan zijn.
Een algemeen en misschien op het eerste gezicht wat nietszeggend
antwoord hierop zou kunnen luiden dat volksverhalen zo oud zijn als
de mensen mondeling met elkaar communiceren. Het valt immers
moeilijk voor te stellen dat in een mondeling communicerende samenleving bijvoorbeeld het vertellen van gebeurtenissen uit het verleden, zoals strijd en natuurrampen, onbekend zou zijn. En hoe zou men
kunnen leven zonder ideeën en dus verhalen over het ontstaan van
mensen, dieren, planten en goden? Volksverhalen zullen dus wel in iedere menselijke samenleving, ook vele duizenden jaren geleden, bekend zijn geweest.
Daarmee is nog niets gezegd over het ontstaan en de ouderdom van
de thans bekende genres, verhalen en verhaalmotieven. Het grote probleem hierbij is dat we maar een heel klein stukje van de menselijke geschiedenis overzien. Pas sinds ongeveer i Boo is men min of meer systematisch (mondelinge) volksverhalen gaan optekenen, en dan was
men nog heel selectief in wat men verzamelde, waar en bij wie. Vóór
die tijd moeten we het in West-Europa doen met incidentele schriftelijke vermeldingen, ook al heel selectief: in de eerste plaats, al in de
middeleeuwen, religieus getinte verhalen, legenden, exempelen, duivel- en wonderverhalen, novellistische en humoristische verhalen; later, in de nieuwe tijd, ook steeds meer andere soorten verhalen: anekdoten, kluchten, moppen, leugenverhalen en, vanaf de r 6e eeuw, in
II
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toenemende mate ook sprookjes. De oudere literaturen, de Egyptische, Griekse, Romeinse, Chinese en vooral de Indische literaturen,
die tal van verhalen en verhaalmotieven bevatten, voeren ons verder
terug in de tijd, maar veel verder dan de eerste duizend jaar voor onze
jaartelling komen we toch niet. Bij deze oudere bronnen moeten we
geen letterlijk uit de mond van het volk opgetekende volksverhalen
verwachten. Ook toen is niet geprobeerd om systematisch alle genres
en verhalen op te tekenen. Het betreft steeds literaire bewerkingen van
bepaalde verhalen die men ook in de latere mondelinge overlevering
kan tegenkomen. Dit alles maakt het extra moeilijk om definitieve uitspraken over het ontstaan en de ouderdom van verhalen te doen. De
ouderdom van verhalen kan in elk geval extreem wisselend zijn: het
verhaal over de strijd tegen de eenogige reus Polyphemus treffen we al
aan in de Odyssee van Homerus (8e eeuw voor Christus). Het verhaal
over de ontmaskering van een rover door een appelvangproef lijkt niet
ouder dan de ie eeuw.
We raken hier tevens het punt van de gecompliceerde verhouding
tussen schriftelijke en mondelinge overlevering. Beide hebben hun karakteristieke eigenschappen. Een van de belangrijkste kenmerken van
de mondelinge overlevering is dat een verhaal niet één enkele definitieve vorm kent. Dat is door de mondelinge overdracht van de ene verteller op de andere, door de individuele voorkeuren van vertellers en
door de beperkte capaciteit van het menselijk geheugen, ook volstrekt
onmogelijk. Nieuwe tijden, ruimtes en vertellers zorgen telkens weer
voor aanpassingen en veranderingen. Het ene verhaal blijft in de loop
der tijden opmerkelijk stabiel, het andere verandert zodanig dat men
het (gekende) begin- en eindpunt nauwelijks meer met elkaar zou durven verbinden als tussenstadia niet iets van de ontwikkeling zouden laten zien. Nieuwe ontwikkelingen vereisen soms aanpassingen in verhalen (modernisering van de omgeving, verandering van de moraal enzovoort). Hierdoor, en doordat pas relatief laat begonnen is met de
schriftelijke vastlegging van mondeling circulerende verhalen, is de
reconstructie van ontstaan en verspreidingsgeschiedenis van sprookjes
een zeer gecompliceerde zaak. We zouden er bijvoorbeeld verkeerd
aan doen om de meest uitgebreide versie als de oorspronkelijke te beschouwen en de simpele versies als een soort verbasteringen hiervan
ten gevolge van het gebrekkige geheugen van de vertellers. Het is integendeel niet onmogelijk dat juist een simpele versie de oorspronkeI2
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Frontispice en titelpagina van de eerste publicatie (i 697) van Contes de
ma mère l'oye (Sprookjes van Moeder de Gans) van Charles Perrault,
onder de oorspronkelijke titel Histoires, ou Contes du temps passé.

lijke is geweest en dat de vertellers daar op zeker moment andere motieven aan hebben toegevoegd.
De meningen van de onderzoekers lopen nog steeds uiteen over de
vraag in hoeverre de mondelinge overlevering geheel los van de literaire traditie heeft bestaan. Dit geldt met name voor het sprookje en
het grappige verhaal. Bij de sage speelt die literaire beïnvloeding waarschijnlijk een minder grote rol. Sagen laten zich ook minder gemakkelijk in een vaste literaire vorm gieten. Met de toename van de lees- en
schrijfkunst moeten we rekening houden met een groeiende literaire
invloed op de mondelinge traditie. 9 De mate waarin blijft onderwerp
van discussie en onderzoek. Terwijl men er aanvankelijk steeds van uit
is gegaan dat het sprookje een heel oud en bij uitstek mondeling genre
is, is daar in de we eeuw geduchte kritiek op gekomen. Zo ontkende de
Tsjechische sprookjesonderzoeker Albert Wesselski (1871-1939) als
een van de eersten het bestaan van een zelfstandige, dat wil zeggen los
van de literatuur staande volksverhaaltraditie. Hij meent dat het
sprookje in oorsprong een literair product is dat vervolgens in de mon13
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delinge overlevering terecht is gekomen. Niet alle onderzoekers gaan
zo ver, maar velen menen toch wel dat de invloed van de literatuur op
de mondelinge traditie enorm is geweest. De Franse sprookjes van
Perrault en zijn vele navolgers bijvoorbeeld hebben een aantoonbaar
grote invloed gehad, onder andere ook op de sprookjesverzameling
van de gebroeders Grimm. Er zijn echter ook tegenvoorbeelden aan te
halen. Kurt Ranke noemt voorbeelden van verhalen met een aantoonbaar lange mondelinge overlevering. Zo is er een door Wilhelm Wisser in 1900 opgetekend sprookje. De verteller van dit sprookje was
toen go jaar oud en had het gehoord in zijn jeugd, in 1820, van zijn
grootmoeder. Zijn grootmoeder was in 1820 85 jaar en had het
sprookje op haar beurt in haar eerste jeugdjaren gehoord. We komen
op deze manier gemakkelijk 150 jaar terug in de tijd, dus voor de publicatie van de sprookjes van de gebroeders Grimm. Verder wijst
Ranke erop dat een reeks van bekende sprookjes van de gebroeders
Grimm, onder andere Roodkapje en Doornroosje, in de ie en we
eeuw nauwelijks uit de mondelinge overlevering zijn opgetekend —
waarmee hij wil aangeven dat de literaire invloed op de mondelinge
overlevering ook weer niet overdreven moet worden. 1° Maar ook hier
moeten weer vraagtekens bij gezet worden. Veel oudere verzamelaars
hadden namelijk geen belangstelling voor verhalen waarvan ze vermoedden dat deze door literatuur en lectuur, waaronder de sprookjes
van Grimm, beïnvloed waren. Ze waren op zoek naar een orale kernoverlevering. Het objectiever en grondiger verzamelen van volksverhalen na de Tweede Wereldoorlog heeft wel degelijk een grote invloed ook van de sprookjes van de gebroeders Grimm zichtbaar gemaakt.
Jurjen van der Kooi heeft deze verhouding tussen schriftelijke en
mondelinge overlevering in Nederland grondig onderzocht aan de
hand van de in de provincie 'Friesland opgetekende verhalen. I I Hij
vergelijkt de sprookjes, dierverhalen en grappige verhalen die in de afgelopen twee eeuwen in Friesland uit de mond van vertellers zijn opgetekend, met verhalen uit literaire bronnen zoals de fabels uit de klassieke oudheid en van La Fontaine, de sprookjes van Grimm en Friese
almanakken en tijdschriften. Bij tientallen verhaaltypen weet Van der
Kooi te bewijzen of aannemelijk te maken dat jongere mondelinge versies afhankelijk zijn van oudere schriftelijke. Zijn conclusie is dat de in
deze eeuw opgetekende volksverhalen niet een pover restant zijn van
14
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een vroeger veel rijker verhaalrepertoire, maar juist het resultaat van
de alfabetisering van de bevolking, waardoor verhalen uit boeken en
tijdschriften in de mondelinge overlevering zijn terechtgekomen. 2
Voor vroegere eeuwen zijn deze relaties moeilijker vast te stellen. Het
inzicht in de volle omvang van het repertoire van die tijd ontbreekt.
'

Onderzoek en interpretatie
Het onderzoek naar volksverhalen komt kort na i 800 op gang en richt
zich vrijwel geheel op het sprookje en de sage. De oorsprong en heidense inhoud van sprookjes en sagen staan lange tijd centraal. De belangstelling voor andere verhaalgenres is pas in de laatste decennia
opgekomen.
De grondleggers van het volksverhaalonderzoek, met name van het
sprookjes- en sagenonderzoek, zijn de gebroeders Jacob (1785-1863)
en Wilhelm (17 86-1859) Grimm. Ze gaan er, overeenkomstig de in
hun tijd heersende theorieën, van uit dat ieder volk een eigen ziel heeft
die zich het zuiverst uit in de taal en de poëzie, de liederen en verhalen.
In de loop van de tijd hebben de volkeren hun oorspronkelijke eigen
taal en poëzie gedeeltelijk verloren. Dit geldt vooral voor de hogere
standen. De oorspronkelijke cultuur zouden we in haar zuiverste vorm
nog kunnen aantreffen bij de lagere sociale standen. Sprookjes zijn, in
deze visie, restanten van de vroegere eenheidscultuur van het volk. Ze
vormen daardoor zowel een historische bron om die vroegere cultuur
te reconstrueren als een politiek middel om de eenheid van een volk
te versterken. Deze ideeën sloegen goed aan in het tijdens de Franse
overheersing versnipperde Duitsland.
In 1812 en 18 r 5 publiceren de gebroeders Grimm de twee delen van
hun Kinder- and Hausmdrehen, in totaal i 56 sprookjes. Ze vormen het
begin van het onderzoek naar volksverhalen. De gebroeders Grimm
betitelen hun sprookjes als `splinters van een edelsteen', dat wil zeggen
als de restanten van heidense, Germaanse, mythologische verhalen
over het ontstaan en de inrichting van de wereld. Vaak wordt gedacht
dat de gebroeders Grimm hun sprookjes bij de eenvoudige platte
hebben opgetekend. Ze suggereren dit ook in hun-landsbevokig
voorwoord. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat zij hun sprookjes
deels zelf in hun eigen burgerlijke omgeving noteerden, deels van per15
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De gebroeders Jacob en Wilhelm Grimm, getekend door hun
jongere broer Ludwig Emil.

sonen uit de burgerstand toegestuurd kregen. Belangrijke vertellers
hadden een Franse, hugenootse afkomst, hetgeen aan hun sprookjes te
merken is. De gebroeders Grimm exerpeerden daarnaast ook de literatuur, waaruit zij tal van verhalen overnamen. I 3 Het is, mede met het
oog op de interpretatie van de sprookjes, van belang om goed te beseffen dat de gebroeders Grimm hun sprookjes niet letterlijk, volgens de
huidige maatstaven van het volksverhaalonderzoek, hebben weergegeven. Ze gaven de sprookjes een eigen stijl en toon mee en vulden ze
soms aan met motieven uit andere sprookjes om er een goed verhaal
van te maken, of ze creëerden uit de verschillende hun bekende versies
van een bepaald sprookje de ideale lezing. Zo geliefd werd hun wijze
van bewerking en stilering dat deze tot op de dag van vandaag dé norm
is. In plaats van over het sprookje spreekt men in Duitsland dan ook
wel over de 'Gattung Grimm' (het genre Grimm). 14
Als heidense elementen in het sprookje beschouwen ze in de eerste
plaats de motieven die ook in oudere mythologische teksten zoals de
Edda voorkomen, en verder alles wat niet met het christelijke geloof in
overeenstemming te brengen valt: gedaanteverwisselingen, toverij,
sprekende bomen en dieren enzovoort. Ze worden spoedig geconfronteerd met het feit dat dezelfde sprookjes ook in andere Europese
16
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landen voorkomen. Terwijl ze er aanvankelijk nog van uitgaan dat de
sprookjes van oorsprong allemaal Duits zijn, voeren ze in de tweede
druk van hun sprookjes uit 1819 het gemeenschappelijke Indogermaanse verleden van de Europese volkeren aan als oorzaak van de
overeenkomsten. Zij komen tot die opvatting vanuit de ontwikkelingen in de taalkunde, die in die jaren de verwantschap van de Germaanse talen met de andere Indogermaanse talen, zoals het Grieks, het
Latijn (en de daaruit voortgekomen Romaanse talen), de Slavische,
Keltische en Indische talen aantoont. 15 In de tweede druk nemen de
gebroeders Grimm ook een commentaar op bij de afzonderlijke
sprookjes, dat als het begin van het wetenschappelijk sprookjesonderzoek kan gelden. In latere drukken wordt het door hen steeds meer
uitgebreid; het zal tenslotte resulteren in het vijfdelige commentaar
van Johannes Bolte en Georg Polívka. 16
De publicatie van de Kinder- and Hausmarchen veroorzaakt zowel in
Duitsland als daarbuiten een niet aflatende verzamelactiviteit en publicatiestroom. Ook buiten Europa, in het ten dele nog bij het Indogermaanse taalgebied behorende India, maar ook in het Semitische en
Turkse taalgebied en bij de Chinezen, blijken verwante sprookjes voor
te komen. Dat leidt tot nieuwe verklaringen. De indoloog Theodor
Benfey (1809-81) lanceert in 1 859 de theorie dat de sprookjes in India
ontstaan zijn, niet als mythen maar als didactische boeddhistische verhalen, die in hoofdzaak langs literaire weg, onder andere via de Duizend-en -één nacht, maar ook over de Aziatische karavaanroutes naar
Europa gekomen zijn. I7 Ook deze theorie moet geleidelijk terrein
prijsgeven, doordat men ook bij volkeren die nooit in contact gestaan
hebben met Indiërs, sprookjesachtige verhalen aantreft. In de antropologie die zich met de cultuur van deze volkeren bezighoudt, ontwikkelen zich in de tweede helft van de i ge eeuw ideeën over de menselijke cultuur die ook op het sprookjesonderzoek hun invloed zouden
uitoefenen. I8 Men komt tot de overtuiging dat elke mens, tot welke
cultuur of welk ras hij ook behoort, principieel dezelfde psychische
structuur bezit. De verschillen die er zijn, zijn van culturele aard. In de
menselijke cultuur worden drie stadia onderscheiden, namelijk een
primitief, een barbaars en een beschaafd stadium. Beschaafd is de i 9eeeuwse westerse burgerij, barbaars is de boerenbevolking in deze landen, primitief zijn de schriftloze volkeren zoals de Indianen en de Afrikaanse volkeren. In de primitieve fase wordt het leven beheerst door
17
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animisme, geloof in geesten en kannibalisme. Omdat deze verschijnselen ook in sprookjes voorkomen, gaat men er nu van uit dat ze in de
primitieve fase van de menselijke cultuur ontstaan zijn. Dit houdt in
dat sprookjes en sprookjesmotieven overal ontstaan kunnen zijn, onafhankelijk van elkaar. Dat mensen in sprookjes opgegeten worden door
mensen, reuzen of dieren wordt dus als relict van het primitieve kannibalisme opgevat. Sprookjes worden daarmee een universele uitingsvorm van de menselijke geest in een primitief ontwikkelingsstadium.
Niet meer monogenese dat wil zeggen: elk sprookje is ergens eens ontstaan en vandaar zijn reis door ruimte en tijd begonnen — maar polygenese wordt het uitgangspunt.
In het verlengde hiervan liggen de meer psychologisch georiënteerde verklaringen, die zich rond de eeuwwisseling aandienen.' 9
Sprookjes worden beschouwd als de neerslag van algemeen menselijke, eeuwenoude ervaringen en problemen. Deze hebben in de loop
van de tijd in het sprookje een vorm aangenomen waarin volwassenen
en kinderen ze zonder moeite kunnen herkennen. Het betreft vooral
problemen die het proces van volwassen worden begeleiden, zoals de
spanning tussen afhankelijkheid en zelfstandigheid, tussen persoonlijke, materiële hebzucht en sociale, ethische normen. Een voorbode
hiervan is Ludwig Laistner, die tal van sprookjes- en sagenmotieven
herleidt uit dromen, met name angstdromen, die worden veroorzaakt
door gebrek aan zuurstof tij dens de slaap. 2 °
Een grote invloed oefent Sigmund Freud (1856-1939) uit. In zijn
Traumdeutung 21 (1900) zet hij uiteen dat de mens in zijn bestaan allerlei verlangens moet onderdrukken, die tijdens de slaap, wanneer het
bewustzijn zijn greep op de menselijke geest verliest, in de droom weer
tevoorschijn komen. Freud geeft twee voorbeelden van dromen die in
relatie staan tot sprookjes. In de eerste plaats de droom waarin iemand
zich naakt in gezelschap van anderen bevindt. Deze naaktheidsdroom
komt volgens Freud voort uit het verlangen van kinderen om zich voor
anderen uit te kleden, wat ze een lustgevoel bezorgt. Deze droom zou
volgens hem ten grondslag liggen aan het sprookje van de Nieuwe kleren van de keizer. Als tweede voorbeeld gaat hij nader in op de droom
waarin een geliefd familielid is gestorven. Freud brengt deze droom in
verband met de heimelijke wens van jongens om hun vader te doden en
diens plaats bij de moeder in te nemen. Het sprookje van Oedipus zou
hieruit zijn voortgekomen. Freud heeft zich in latere geschriften nog
—
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diverse malen met de relatie tussen droom en sprookje beziggehouden. Zijn psychologische theorie heeft een schare van interpretatoren
ertoe gebracht in het sprookje de problemen van het opgroeiende kind
te zien. De sprookjeshelden zijn inderdaad vaak jonge mensen die hun
weg in de wereld nog moeten vinden. Hun aanvankelijke falen wordt
vaak uitgelegd als het onvermogen om zich aan de ouderlijke invloed
te onttrekken. 2 2
Een mogelijk nog belangrijkere richting in het sprookjesonderzoek
wordt de psychologie van Carl Gustav Jung (18 7 5 -1961) en zijn aanhangers. Jung gaat ervan uit dat iedere mens zijn aangeboren moge
volledig wil ontplooien. Daarbij is een harmonische samen -lijkhedn
tussen het onbewuste en het bewustzijn nodig. Als dit proces-werking
niet goed verloopt ontstaat een natuurlijke reactie van het onbewuste,
die zich uit in onder andere dromen, fantasieën en sprookjes die bij alle
volkeren over de hele wereld grote overeenkomsten vertonen. Deze
typische reactiewijzen van het onbewuste noemt Jung archetypen. Zo
kan het onbewuste zich uiten in de archetypische beelden van het grote
bos waar de held of heldin doorheen moet, of van de zee die moet worden overgestoken. Ook worden personen die in de sprookjes optreden
als archetypische verschijningsvormen geïnterpreteerd. Wanneer de
held op zeker moment niet meer weet hoe hij verder moet, komt hem
vaak een oude man te hulp, een van de verschijningsvormen van het archetype van de geest, het inzicht, de geestelijke concentratie. Het
sprookje van Hans en Grietje wordt door de sprookjesonderzoekster
Hedwig von Beit als volgt op Jungiaanse wijze geduid: Hans en Grietje
zijn niet tegen de moeilijkheden van het leven opgewassen en worden
daardoor het slachtoffer van de heks, de verpersoonlijking van de materie, de tegenhangster van de geest. Pas wanneer ze de heks hard aan
komt het met hen weer goed.
-paken,
Met de interpretatie van sprookjes hebben zich ook antroposofen beziggehouden. Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger van de antroposofie, beschouwt sprookjes als een middel om de ziel, die zich in
de moderne wereld steeds moeilijker kan uiten, weer tot leven te wekken. Sprookjes zijn volgens hem in de oertijd ontstaan als troost voor
de ziel. Zo interpreteert hij de figuur van Repelsteeltje als de helpende
kracht die de ziel (de koningsdochter) in staat stelt in deze barre wereld
iets tot stand te brengen (stro in goud veranderen). 23
Het problematische van de hier aangestipte theorieën en interpreta-
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ties is dat ze de sprookjes, en dan nog vaak slechts bepaalde versies ervan, puur als op zichzelf staande teksten beschouwen, zonder enige relatie tot de vertellers ervan en tot de andere verhaalgenres. Dat de kunstige interpretaties zich speciaal op het sprookje richten, komt enerzijds door de aanwezigheid van de vele bovennatuurlijke en cultureel
ongewone elementen erin, anderzijds doordat de handeling sterk is
gericht op de belevenissen van een hoofdpersoon, de sprookjesheld,
met wie de toehoorders of lezers zich kunnen identificeren. De
sprookjesheld beleeft immers meestal een aantal avonturen aan het
eind waarvan hij rijker, machtiger is, de prinses heeft getrouwd, zijn
bestemming heeft bereikt.
Sprookjes, met name de wondersprookjes, blijken dan ook een sterk
overeenkomstige handelingsstructuur te bezitten, ondanks hun vele
onderlinge verschillen. De Rus Vladimir Propp bracht in 1928, in een
studie over de morfologie van het sprookje, deze structuur voor het
eerst in kaart. Hij onderscheidt binnen de wondersprookjes 3 r verschillende handelingen, zoals onder andere het verbod om een bepaalde handeling te verrichten en de schending van dit verbod, de
moeilijke opdracht en de uitvoering ervan en, tot slot, de episode van
de happy ending. Deze handelingen vormen de steeds terugkerende
bouwstenen van sprookjes; de personages die ze uitvoeren kunnen
echter sterk variëren. Zo kan de tegenspeler van de held een heks, een
draak of de duivel zijn. De structuur van het sprookje ontleent haar
constante karakter vooral aan het feit dat deze handelingen in een bepaalde volgorde voorkomen, eindigend in het succes van de hoofdpersoon. Het is dit vaste handelingsverloop dat in de hier aangestipte psychologische interpretaties steeds met de mentale en emotionele ontwikkeling van de mens in verband wordt gebracht. 24
Daardoor kunnen de sprookjes ook voor pedagogische en psychiatrische doeleinden gebruikt worden om kinderen en volwassenen, en —
een recente ontwikkeling onder invloed van het feminisme — met name
vrouwen, vertrouwen in hun eigen mogelijkheden en inzicht in hun
positie te geven. 2 5
Om de vele speculaties over de oorsprong en verspreiding van het
sprookje een wetenschappelijk verantwoorde basis te geven, ontwikkelen rond de eeuwwisseling de Finnen Kaarle Krohn (1863-193 3) en
Antti Aarne (1867-1925) de zogeheten geografisch-historische me20
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thode. Hierin wordt op basis van zo veel mogelijk literaire en mondelinge varianten van een sprookje getracht het verspreidingsgebied ervan vast te stellen en door middel van onderlinge vergelijking van de
varianten ervan de oervorm te reconstrueren en ook de plaats en tijd
van ontstaan en de manier waarop het zich heeft verspreid. Daarbij
werd aangenomen dat de meest complete redactie ook de oervorm
moest zijn, waaruit zich gedurende het verspreidingsproces de andere,
minder volledige redacties gevormd zouden hebben. De geografische
verspreiding van de diverse redacties van een sprookje zou dus inzicht
kunnen bieden in de historische ontwikkeling ervan.
De geografisch-historische methode is voor de ontwikkeling van het
sprookjesonderzoek van grote betekenis geweest. Om dit vergelijken
mogelijk te maken was een systematisch ordenen en onderscheiden
van de verschillende sprookjestypen en de talrijke varianten ervan
noodzakelijk. Dit resulteerde in 1910 in de sprookjescatalogus van
Aarne waarin de afzonderlijke sprookjestypen ieder een eigen nummer
toegewezen krijgen. De tot dusverre definitieve editie van deze catalogus bezorgde in 1964 de Amerikaanse sprookjesonderzoeker Stith
Thompson (1885 - 1976). 26 Hij ordende ook de bouwstenen van het
volksverhaal, de motieven, tot een overzichtelijk geheel in zijn MotifIndex of Folk Literature. 2 7

Er zijn volgens de geografisch-historische methode in de loop van de
tijd tientallen regionale of nationale sprookjescatalogi en studies over
bepaalde sprookjestypen tot stand gekomen. Ze maken duidelijk dat
de sprookjes niet allemaal op dezelfde tijd en plaats ontstaan kunnen
zijn. Toch lijkt polygenese een uitzondering. De sprookjes zijn te
complex om telkens opnieuw te kunnen ontstaan uit de losse zee van
structuren en motieven als de tijd en de omstandigheden er gunstig
voor zijn. Ieder verhaaltype heeft zijn eigen ingewikkelde geschiedenis
en verspreiding. Het ene sprookje lijkt zijn oorsprong te hebben in het
oude Egypte, het andere in het boeddhistische India, van weer andere
moet het beginpunt ergens in de Europese middeleeuwen of in de
Franse feeënsprookjesliteratuur van de i 8e eeuw gezocht worden. Het
ene sprookje vinden we bijna wereldwijd, het andere is alleen maar
aangeslagen in een relatief kleine ruimte. Wat wel duidelijk geworden
is, is dat het genre sprookje zoals dat hierboven geschetst is een typisch
Euraziatisch product is. Kerngebied van de verspreiding van sprookjes
is het gebied van India tot Ierland, van Noord-Europa tot Noord2I
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Een geromantiseerde weergave (met de vertelster Frau Viehmann als
eenvoudige plattelandsvrouw) van de broers Grimm die sprookjes
vernemen. Gravure naar een schilderij midden i ge eeuw, plaats en
maker onbekend.

Afrika. Ergens in dit gebied — waar en wanneer, daarover lopen de meningen nog zeer uiteen — is een hele reeks oudere en jongere verhalen
langzamerhand voorzien van die kenmerken die wij nu karakteristiek
voor het sprookje achten. Vanuit dit gebied is het in het spoor van handel, emigratie en de verbreiding van religies en geschreven en later gedrukte lectuur uitgewaaierd over de rest van de wereld.
Het traditionele vooroorlogse sprookjesonderzoek richtte zich voornamelijk op de inhoud van teksten en dan nog alleen van sprookjes
waarvan men dacht dat ze een hoge ouderdom hadden. Men zag ze niet
als sociaal-culturele documenten van de tijd en ruimte waarin ze verteld werden, maar primair als aansprekende historische documenten
die informatie over een ver en eerbiedwaardig verleden konden bieden. Langzamerhand veranderde dit, mede onder invloed van de resultaten van de geografisch-historische school, die een veel nuchterder
benaderingswijze propageerde. In elk volksverhaal kunnen verschil22
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lende lagen onderscheiden worden. In de eerste plaats de min of meer
vastliggende structuur en inhoudelijke kern, vervolgens al die elementen die het uit de maatschappelijke context waarin het functioneert,
heeft opgenomen, en tenslotte de typische eigenaardigheden van de
individuele verteller die het zich toegeëigend heeft. En meestal ligt om
deze lagen nog een schil. Immers, degene die een verhaal bij een verteller noteert of die het publiceert, brengt het vrijwel nooit exact zoals
hij het hoorde of vond, maar doet er ook weer het zijne mee. Meestal
maakt hij er een coherente leestekst van, aangepast aan zijn eigen
smaak en de verwachtingen van het beoogde publiek, dat vooral
sprookjes in de Grimm-stijl wil. Vaak kan dit bij publicatie moeilijk anders. Schriftelijke teksten, bestemd om gelezen te worden, stellen andere eisen dan gesproken literatuur. Maar dit betekent wel dat, als men
sprookjes voor welk doel dan ook wil analyseren, men zo veel mogelijk
moet weten van de verschillende lagen. Men kan bijvoorbeeld een
door de gebroeders Grimm sterk bewerkte tekst — en zij hebben vrijwel altijd hun teksten aanzienlijk bijgeschaafd — niet loszien van wat zij
ermee gedaan hebben en deze tekst beschouwen en interpreteren als
een tijdloos document.
Dit langzaam doordringende besef heeft mede onder invloed van
ook in verwante wetenschappen verschuivende paradigmata geleid tot
(a) een roep om betrouwbaarder, liefst op de band opgenomen teksten
en (b) een veel grotere belangstelling voor de contemporaine aspecten
van het volksverhaal, voor de context waarin het functioneert en een
betekenis heeft (anders zou het immers niet meer verteld worden) en
voor de persoon die het vertelt.
De interesse voor de vertellers begint al na de Eerste Wereldoorlog
op te komen. 28 Men gaat het gehele repertoire van een individuele
verteller noteren, gaat letten op de manier waarop vertellers vertellen,
en op de vertelsituaties waarin dat gebeurt. Ook de toehoorders komen langzamerhand in beeld en daarmee de sociale context waarin het
vertellen een plaats heeft.
Dat gebeurt het eerst in het Russische sprookjesonderzoek in het
begin van deze eeuw, dat als correctie op het vroegere idee van het anonieme scheppende volk veel aandacht besteedt aan de individuele
aspecten van de sprookjes. Zo bepaalt de persoonlijke smaak van de
vertellers in hoge mate de keuze van hun sprookjes. Hun beroep kan
eveneens invloed uitoefenen op de inhoud. Zo spelen de sprookjes van
23
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een verteller die als koopman werkzaam is, zich bij voorkeur af in een
handelsmilieu. Een andere verteller, met een goedig karakter, laat in
zijn sprookjes geen straf uitdelen. Een vrome verteller vlecht gebeden
en verwijzingen naar God in, anderen hebben een voorkeur voor het
komische genre en vervormen hun sprookjes tot grappige verhalen.
De Rus Mark Azadowskij (1888-1954) publiceert in 1926 een studie
die geheel gewijd is aan een bepaalde sprookjesvertelster. 29 Hij gaat
ervan uit dat het sprookje een kunstwerk is met een artistieke bedoeling die stijl, structuur en inhoud bepalen. In Siberië is het sprookje in
hoge mate beïnvloed door de vele landlopers, voormalige gedeporteerden, die bij de boerenbevolking onderdak probeerden te krijgen.
Voor de sprookjesvertellers onder hen was het sprookje niet alleen
maar een aardige tijdspassering, maar een middel om een goede maal
onderdak bij de boeren te verkrijgen. Vandaar dat hun sprook--tijden
jes uit een grote hoeveelheid dubbelzinnigheden, spannende episoden
en verwikkelingen bestaan waardoor ze een enorme omvang aannemen. Deze studie wordt gevolgd door een niet aflatende stroom ver
uit tal van Europese landen en daarbuiten. 3o-telrsmongafë
Door deze onderzoeksrichting worden de onderzoekers geconfronteerd met de werkelijkheid van het vertellen en wordt inzicht verkregen in het proces van het vertellen. Men ontdekt dat lang niet alle vertellers passieve doorvertellers zijn van de verhalen zoals ze die gehoord
hebben, maar dat er ook creatieve vertellers zijn die hun sprookjes veranderen, aanpassen aan hun persoonlijkheid, het publiek en de situatie. Verschillen zijn er ook ten aanzien van het repertoire: de meeste
vertellers kennen maar één sprookje of enkele sprookjes, sommige vertellers hebben een beperkt repertoire van tien tot twintig sprookjes,
andere beschikken over veel grotere repertoires van soms wel boven de
honderd sprookjes. Ook de indirecte rol van de toehoorders wordt
langzamerhand duidelijker: de vertellers kunnen zich niet onttrekken
aan hun verwachtingspatroon en aan hun goed- en afkeuring van de
vertelde verhalen. In Nederland wordt voor het eerst (enige) aandacht
besteed aan de persoon van de verteller door E.J. Huizenga-Onnekes
(1883-1956) in haar sprookjesbundel Het boek van Minne Koning
(1929), genoemd naar haar belangrijkste verteller Minne Koning.
Dit meer op de verteller gerichte onderzoek beperkt zich in hoofdzaak tot het sprookje, het artistiek meest boeiende genre immers.
Grappige verhalen, die ook een onderdeel vormen van de catalogus
24
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van Aarne-Thompson, en sagen komen duidelijk op de tweede plaats.
Maar ook hier verschuift het beeld. Zocht men vroeger bij oudere plattelandsbewoners vooral naar verhalen van vroeger, met toespitsing op
het sprookje en de sage, nu probeert men meer en meer alle vormen
van vertellen, waar en bij wie dan ook, vast te leggen en te bestuderen.
Dit heeft geleid tot een veel grotere belangstelling voor vroeger veronachtzaamde, maar bij vertellers vaak veel meer geliefde oudere genres als het humoristisch volksverhaal, de mop, de anekdote, het didactische en moralistische verhaal of de narratief gestileerde eigen ervaringen. Ook heeft men in het volksverhaalonderzoek oog gekregen
voor verhalen over moderne verschijnselen zoals vakantieperikelen,
enge ziekten, inbraak, berovingen enzovoort, kortom de zogeheten
broodje-aapverhalen of stadssagen. Dit heeft geleid tot het als verrassend ervaren, maar op zichzelf niet verrassende inzicht, dat de mens nu
een niet minder vertellend wezen — een homo narrans — is dan zijn voorvaderen. Overal en in alle milieus worden volksverhalen gecreëerd en
doorgegeven. We vertellen misschien nu andere verhalen dan vroeger
— al blijft veel van het oude, tot en met menig vaak uitgestorven geacht
sprookje in nieuwere vormen onverminderd gangbaar — maar we blijven vertellen.

Nederlandse sprookjes
Er is op het gebied van het volksverhaal in Nederland betrekkelijk weinig onderzoek verricht. 31 Pas relatief laat krijgt men, in de ige eeuw,
onder invloed van vooral Duitse mythologen belangstelling voor
sprookjes en sagen, omdat die informatie kunnen bieden over het Germaanse geloof of de mythologie. De Groninger schoolopziener Nicolaus Westendorp (1773- i 836) is de eerste die door hem zelf opgetekende volksverhaalmotieven probeert te gebruiken voor de reconstructie van de Nederlandse Germaanse mythologie. Het is de Duitse
mytholoogJohann Wilhelm Wolf (1817-5 5) die de eerste verzameling
in het Duits vertaalde Nederlandse en Vlaamse verhalen, de Niederldndische Sagen (1843) tot stand brengt. Wolf wilde met zijn verzameling niet alleen een bijdrage leveren aan de reconstructie van de
Germaanse mythologie, maar tevens het Germaanse zelfbewustzijn in
vooral Vlaanderen versterken tegen de voortschrijdende romanise25

Inleiding

ring. Wolf kreeg dan ook veel steun van de voormannen van de
Vlaamse Beweging.
Het verbaast niet dat hij die steun ook kreeg van enkele voorvechters
van de Friese taal en cultuur. In Friesland heerste het gevoel dat taal en
cultuur door Holland bedreigd werden. Tiede Roelofs Dykstra (182062), een van de oprichters van de Friese Maatschappij voor Taal en
Letterkunde (het Selskip foar Fryske Taal- en Skriftekennisse), begint
in navolging van Wolf ook zelf verhalen te verzamelen, zowel door
middel van veldwerk als door oproepen in Friese tijdschriften. Hij doet
dat in de eerste plaats om aan te tonen dat de Friese voorvaderen niet
van die domme onbeschaafde wilden waren als wel werd gedacht.
Daarnaast blijft voor hem het meer wetenschappelijke doel bestaan om
uit die sprookjes en sagen de Germaanse, Friese mythologie te reconstrueren. Veel verhalen hebben zijn pogingen echter niet opgeleverd en tot een boekpublicatie is het nooit gekomen.
Lange tijd blijft Friesland de enige provincie waar systematisch pogingen ondernomen werden om volksverhalen te verzamelen. Dit culmineerde in de twee delen Uit Friesland's volksleven van vroeger en later
(1895-96) van Waling Dykstra (1821- 1914), een man met een voor
zijn tijd verrassend brede belangstelling: hij verzamelde niet alleen het
oud geachte, maar ook het eigentijdse. Hij verwerkte talloze volksverhalen in zijn zeer omvangrijke literaire werk en droeg ook zo bij tot het
in leven houden en verspreiden van volksverhaalstoffen.
In de andere provincies ontstaat veel later belangstelling voor het
volksverhaal. De mythologische theorie is dan al vervangen door andere theorieën, die ondanks hun verschillen toch allemaal aan sagen en
sprookjes een hoge ouderdom en een cultuurhistorisch interessante
inhoud toeschrijven. Verder krijgt men in de loop van de i ge eeuw los
van elke theorie of ideologie ook meer waardering voor de esthetische
kant van de verhalen. Dat maakt ze allemaal heel interessant voor mensen die in de geschiedenis en cultuur van hun eigen regio geïnteresseerd zijn.
Heel duidelijk zien we dat bij de eerste, in 1876-77 verschenen, Nederlandstalige volksverhalenbundel, de Limburgsche legenden, sagen,
sprookjes en volksverhalen van pastoor Henri Welters (1839-87). Welters had geen wetenschappelijke oogmerken, maar wilde de Limburgers een aantal aardige en nuttige verhalen in handen geven. De mens,
zo verklaart hij, is aan dergelijke verhalen nog meer gehecht dan aan
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zijn geboortegrond, en daarom zijn ze bij uitstek geschikt om de liefde
tot het Limburgse vaderland, de godsdienstzin en moraal te vergroten.
Deze culturele oogmerken bepalen in hoge mate wat Welters uit de
mondelinge overlevering heeft overgenomen: dat zijn in hoofdzaak de
traditionele genres zoals legenden en sagen, bij voorkeur die met een
moraal; wat bij hem vrijwel geheel ontbreekt zijn grappige verhalen,
moppen en sprookjes. Daar komt dan nog bij dat Welters zijn verhalen, die hij in hoofdzaak via correspondenten heeft verzameld, heeft
bewerkt en in zijn eigen woorden weergegeven. Hetzelfde geldt in
meerdere of mindere mate voor vele latere regionale verzamelaars in
Nederland en daarbuiten. We zagen trouwens al dat de gebroeders
Grimm het ook heel gewoon vonden om verhalen ten behoeve van hun
publicatie inhoudelijk en stilistisch bij te schaven.
Het volksverhaalonderzoek heeft veel verhaalverzamelingen aan
deze regionaal-historisch gerichte culturele belangstelling te danken.
Maar daarnaast zijn er ook enkele verzamelingen tot stand gekomen
louter uit wetenschappelijke motieven, zonder directe relatie met regionaal-culturele interesses. In de eerste plaats moet Gerrit Jan Boe
(1868-1930) genoemd worden, die rond de eeuwwisseling-kenog
in kranten en tijdschriften oproepen plaatste om hem verhalen, liederen, rijmpjes en dergelijke toe te zenden. Uit alle delen van het land
werd hem materiaal toegestuurd. Een van de mensen van wie Boeken
veel toegestuurd kreeg, was de arts Cornelis Bakker (1863--ogen
I 93 3) uit Broek in Waterland, vlak boven Amsterdam. Bakker noteerde de verhalen bij zijn patiënten, zo letterlijk mogelijk -- al was het
alleen maar omdat hij geen tijd had om ze te bewerken. De verzameling van Boekenoogen en Bakker die zich in het P.J. MeertensInstituut bevindt en enkele honderden sagen, sprookjes en grappige
verhalen bevat, is tot nu toe niet kritisch uitgegeven of wetenschappelijk bewerkt.
Bij de verzamelaars die na Boekenoogen en Bakker actief zijn, spelen
culturele en regionalistische motieven vaak weer een belangrijke rol.
Ze delen allen de zorg om het verdwijnen van de oude plattelandscultuur in de moderne tijd. Dit bepaalt hun voorkeur voor het verzamelen
van de traditionele genres van sprookje en sage. Na de Tweede Wereldoorlog dacht men dat het sprookje uit de Nederlandse overlevering was verdwenen. Het tegendeel bleek waar. Na I 945 zijn er, weliswaar voornamelijk bij ouderen op het platteland, door nieuwe verza27
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De sprookjesverzamelaar Cornelis Bakker, arts in
Broek in Waterland, met vrouw en kind.
De sprookjesverteller Anders Bijma, boer en mollenvanger
in Boelenslaan.
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melaars die meer dan hun voorgangers zelf het veld introkken, veel
meer sprookjes en ook sprookjestypen gevonden dan in de 15 o jaar
hiervoor. Hierdoor worden we met het merkwaardige verschijnsel geconfronteerd dat, terwijl men al meer dan een eeuw riep dat nu echt de
laatste schamele resten van een eens stralende overlevering geborgen
waren (de vijf-voor-twaalf-gedachte), de vertellers in werkelijkheid
steeds meer leverden. Het intensievere veldwerk en de grotere kennis
van het volksverhaal van deze verzamelaars — men krijgt nu eenmaal
geen verhalen als men er niet naar vraagt — zijn hier een verklaring
voor, maar niet de enige. Het is hierboven al aangestipt, het is ook duidelijk dat de vertellers — geen geïsoleerde en ongeletterde zonderlingen maar over het algemeen redelijk opgeleide en volop in het leven
staande personen — niet in de laatste plaats dankzij een toegenomen
lectuuraanbod met steeds meer verhalen werden geconfronteerd en er
zich daardoor ook steeds meer konden toeëigenen.
Dit nieuwe verzamelen begint in Friesland en zal daar ook het meeste
opleveren. Niet omdat de Friezen enthousiastere vertellers met grotere repertoires zijn dan de overige Nederlanders — niets wijst daarop
—, maar omdat hier, geïnspireerd door de oude idealen van de Friese
Beweging om de Fries-eigene overlevering vast te leggen en te gebruiken ter versterking van de eigen identiteit, twee grote verzamelaars de
mogelijkheid kregen om zich jarenlang en intensief aan het volksverhaal te wijden. De eerste is Adam Aukes (meestal Dam genoemd)
Jaarsma (1914-91), hulpprediker te Oostermeer. Hij begon al in de jaren veertig te verzamelen en publiceerde veel van wat hij vond in Friese
tijdschriften. Hij ontdekte ook de bekende sprookjesverteller Anders
Bijma (1890-1977), een kleine boer en mollenvanger uit Boelenslaan,
en liet met diens verhalen zien dat het sprookje nog niet dood was. In
de jaren zestig wordt op initiatief van het Meertens-Instituut een verzameling van ca. 32.000 verhalen, voornamelijk sagen, sprookjes en
grappige verhalen, uit diverse delen van het land aangelegd. Ze zijn
door regionale verzamelaars zo letterlijk mogelijk schriftelijk genoteerd. De collectie, die voor het merendeel uit sagen bestaat, bevat
naar schatting ook tweeduizend sprookjes en grappige verhalen. De
belangrijkste verzamelaar hiervan is weer Jaarsma, die ongeveer de
helft van de 3 2.000 verhalen in de Friese Wouden heeft opgetekend.
Noteerde Jaarsma zijn teksten nog op papier, de tweede grote Friese
verzamelaar, Ype Poortinga (1910-85), adjunct- directeur van de
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De sprookjesverteller Roel Piters de Jong en de Friese sprookjesverzamelaar Ype Poortinga, 1973.

Fryske Akademy te Leeuwarden, die in 1971 begon, nam alles al op de
band op. Hij wilde tegelijk een wetenschappelijk verantwoorde collectie opbouwen en het Friese volk zijn eigen duizend-en-een-nacht aan
volksverhalen teruggeven. Hij vond zoveel dat hij moeiteloos een zevendelige reeks Fryske folksferhalen (1976 -82) het licht kon doen zien.
Dat waar gezocht wordt ook gevonden kan worden, ook buiten Friesland, bewees bijvoorbeeld A. Tinneveld (1907-77), die tussen 1945 en
1975 een verzameling aanlegde van ongeveer driehonderd sagen en
sprookjes uit de Liemers. 3 2
Het huidige volksverhaalonderzoek in Nederland wordt maar door
enkele personen gedragen en richt zich in aansluiting bij het internationale onderzoek zowel op de tekst als op de context. Verzameld
wordt er nu vooral op het terrein van het `moderne' verhaal, maar ook
oudere teksten en verzamelingen worden opnieuw gepresenteerd en
naar de huidige maatstaven gewogen. Veelbelovende, tot dusverre
veronachtzaamde oudere bronnen als almanakken, kluchtboeken en
moppenverzamelingen worden voor het voetlicht gebracht en vroeger
verwaarloosde genres als het leugenverhaal, de stichtelijke anekdote
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en de mop trekken meer en meer belangstelling. Het contextonderzoek richt zich vooral op de vertellers en de vertelsituaties, maar evenzeer op de ideologische en wetenschappelijke uitgangspunten van de
oudere verzamelaars en publicisten van volksverhalen en de maatschappelijke contexten waarin zij opereerden en succes konden hebben.
Maar er is nog veel te doen. Onze kennis van het volksverhaal in Nederland en het Nederlandse volksverhaallandschap is nog zeer gebrek
Willen we dit volksverhaallandschap wat het sprookje betreft-kig.
voorlopig karakteriseren, dan tekenen zich de volgende hoofdlijnen af.
Vergeleken met de ooster- en zuiderburen is Nederland geen echt
sprookjesland. In Vlaanderen bijvoorbeeld zijn veel meer sprookjes en
sprookjestypen gevonden, maar daar is ook veel langer en door veel
meer mensen verzameld. Het echte wondersprookje sprak onze vertellers minder aan dan de dierverhalen, de novellesprookjes en vooral
de humoristische sprookjes. Kwantitatief overvleugelen de laatste de
eerste volledig. Waar wondersprookjestypen wel aansloegen waren
het vooral die typen die een sterk didactisch karakter hebben, zoals
Piggelmee, of die balanceren op de rand van de meer beangstigende,
geloofde sage, zoals de Twee bultenaars of Repelsteeltje. Andere hier
populaire wondersprookjes hebben een uitgesproken humoristisch
karakter (bijvoorbeeld Angst leren), of zijn bij uitstek voor kinderen
(bijvoorbeeld Janmantje in het papieren huisje).
De vertellers in Nederland hebben relatief kleine repertoires, uitzonderingen daargelaten als de beide door Poortinga ontdekte Friese
meestervertellers Roel Piters de Jong (1905-89) en Steven de Bruin
(geb. 192 I), die over meer dan duizend verhalen beschikten. Ze vertelden meestal rechtlijnig en economisch, weer de uitzonderingen daargelaten, zoals Roel Piters de Jong, die graag mocht uitweiden en maar
met moeite van zijn helden afscheid kon nemen. Het waren over het algemeen geen actieve vertellers meer, ze kwamen er alleen op aandringen van verzamelaars toe om wat ze vroeger eens gehoord en altijd
onthouden hadden weer uit het geheugen op te diepen. Dat deze onnatuurlijke wijze van vertellen, niet voor een gewoon publiek maar alleen voor een vaak niet al te vertrouwde verzamelaar, hun manier van
vertellen beïnvloed heeft, staat buiten kijf. Maar we zullen het ermee
moeten doen. Zonder de verzamelaars was alles onherroepelijk verloren gegaan. Deze verzamelwijze hoeft ook niet altijd een nadeel te zijn
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geweest. Sommige grote vertellers groeiden duidelijk door de hernieuwde aandacht voor wat de eigen omgeving allang niet meer het
aanhoren waard vond.
Duidelijk is ook geworden dat de invloed van oudere leesstoffen op
de meeste vertellers hier groot is geweest. Zo zij al niet zelf aan lectuur
verhalen ontleend hebben, dan toch zeker menige voorganger op wie
zij leunden. Ook dit mag niet negatief worden beoordeeld. De scheidslijnen tussen mondelinge en schriftelijke overlevering waren vager dan
oudere verzamelaars wilden inzien. Voor een goede verteller en ook
voor hun publiek doet het er niet toe waar de verhalen die verteld worden vandaan komen. Hoofdzaak is dat het verhaal past in de cultuur
waar zij deel van uitmaken en dat de verteller en zijn toehoorders er
iets in kunnen leggen of vinden waardoor zij het mooi vinden, vasthouden en doorgeven.
De Nederlandse sprookjes zijn, misschien op een enkele na zoals de
Appelvangproef, niet in Nederland ontstaan. Ze komen ergens anders
vandaan. In sprookjes-geografische zin is Nederland een overgangsgebied: aan de ene kant eindpunt van menige noordelijker en oostelijker
sprookjestraditie, aan de andere kant de noordrand van allerlei verhalen die meer zuidelijk hun kerndomein hebben. Nu eens heeft een zuidelijke redactie van een sprookje zich hier vastgezet, dan weer een
noordelijke of oostelijke, en bij meer dan een sprookje vinden we hier
ook redacties van verschillende herkomst naast en door elkaar. Bij bijvoorbeeld het sprookje van Piggelmee overweegt hier de noordoostelijke `visje, visje in de zee'-redactie, maar ook de zuidelijke versie,
waarin de hoofdpersoon niet een vis vangt die de wensen van zijn
vrouw tot op zekere hoogte wil vervullen, maar in een hemelhoge
plant klimt en aan God in de hemel haar wensen voor mag leggen, ontbreekt hier niet. Voeg hier nog bij dat talrijke oudere of nieuwere verhalen uit lectuur waar dan ook vandaan eveneens ingang vonden, en er
ontrolt zich een sprookjespanorama dat dan misschien geen Mesdagomvang bereikt maar desalniettemin buitengewoon divers en zeer de
moeite waard is. 3
Na z 980 is het traditionele sprookje hier grotendeels verdwenen uit de
mondelinge overlevering. Waar het nog te berde gebracht wordt, gebeurt dit veelal door geschoolde performers die vertelcursussen geven
of gevolgd hebben. Ze ontlenen hun repertoire niet aan wat zij zelf van
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traditionele vertellers gehoord hebben, maar aan wat zij hebben gelezen. Velen kennen nog wel een handvol klassieke sprookjes, maar
hebben ze niet meer horen vertellen door ouderen die ze zelf ook weer
gehoord hebben. Ze hebben er als kind kennis mee gemaakt via voorlezen, sprookjesboeken, cassettes, films en sprookjesparken als De Efteling. Deze handvol sprookjes, waartoe in elk geval Klein Duimpje,
Hans en Grietje, Assepoester, Doornroosje, Repelsteeltje en de Kikkerkoning behoren, is algemeen cultureel bezit geworden dat ook
wordt gebruikt in advertenties, cartoons of televisiereclames. De productie van sprookjesboeken gaat onverminderd door; kinderen zijn
hier steeds meer de doelgroep van gaan vormen. De oudere mondelinge sprookjesoverlevering daarentegen richtte zich op alle leeftijden.
Als schrijvers voor een volwassen publiek zich op de stof van de
sprookjes richten, dan kan dat blijkbaar eigenlijk alleen nog door er op
verrassende wijze nieuwe betekenissen aan te geven, bijvoorbeeld door
het perspectief te veranderen, door het te parodiëren, of door als individuele schrijver in de huid van een bekende sprookjesfiguur te kruipen. Zo zien we bijvoorbeeld hoe allerlei schrijvers en vooral schrijfsters de hoofdpersonen van het Kikkerkoning-sprookje aangrijpen om
er hun teleurstelling in de liefde of de geliefde mee gestalte te geven.
Maar er blijft ook een volwassen publiek voor de traditionele versies
van het sprookje, voor het autochtone sprookje, de klassieke sprookjes
van Grimm en Andersen, de sprookjes uit andere landen en culturen,
waaronder die van de allochtone medelanders. 34 Uit nostalgie, om er
verborgen wijsheden uit te destilleren, om er zingevingen van psychologische of therapeutische aard aan te ontlenen of gewoon omdat het
schitterende verhalen zijn die, indien zij goed verteld worden, zeker
niet onderdoen voor de literatuur met een grote L.
Wat dat betreft is er eigenlijk weinig veranderd. Sprookjes zijn niet
weg te denken uit onze cultuur. Al eeuwen lang hebben ze vertellers en
toehoorders, schrijvers en lezers gefascineerd. Zowel de hoge literatuur als de `volksliteratuur' heeft telkens weer op het sprookje teruggegrepen. Zonder deze literaturen zouden we er ook aanmerkelijk
minder van weten. Van de meeste sprookjes zit de oudst bekende vindplaats in literaire werken van welke signatuur dan ook. Zodra er een
nieuwe literatuursoort opdook eigende die zich ook het sprookje toe,
vanouds een van de gegarandeerde stoffen voor succes. We vinden
sprookjes op kinderprenten, reclamedrukwerk en internetpagina's, in
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almanakken, volksboeken, schoolleesboeken, prekenbundels, reisboeken, plaatsbeschrijvingen, tijdschriften en kranten, en auteurs van
naam en faam hebben zich er nooit voor geschaamd om hun versies het
licht te doen zien. Het sprookje heeft de stof geleverd voor toneelstukken — op dit moment zijn er bijvoorbeeld bij slechts één Duitse toneeluitgeverij al zes verschillende stukken over Assepoester en zeven over
Repelsteeltje leverbaar —, opera's, balletten, films, televisieseries (THE
BEAUTY AND THE B EAST bijvoorbeeld), voor poppenkast en praalwagen. Het is een onuitputtelijke ener a boire.

Het lexicon

In dit lexicon worden de in Nederland en Vlaanderen meest bekende
sprookjes behandeld. Men vindt er in de eerste plaats de sprookjes die
de kern uitmaken van de traditionele geschreven overlevering, de talloze kindersprookjesboeken en de klassieke verzamelingen van Perrault en de gebroeders Grimm. Daarnaast is ook aandacht besteed aan
de sprookjes die de boeken nauwelijks gehaald hebben, maar die wel
kunnen bogen op een rijke mondelinge overlevering. De nadruk ligt
op het wondersprookje, maar wij hebben ook geliefde verhalen uit de
andere sprookjesgenres, het dier-, legende-, novelle-, domme-duivel-,
formule- en humoristische sprookje opgenomen, evenals een aantal
humoristische verhalen, kluchten en anekdoten die, hoewel in eigenlijke zin geen sprookje, er toch vaak toe worden gerekend en derhalve
ook in de sprookjescatalogi een plaats hebben gekregen. Uitgesproken
sagen, zoals die van de Vliegende Hollander, Faust of de Rattenvanger
van Hamelen, die ook vaak in sprookjesboeken (die zich nu eenmaal
maar zelden om de genregrenzen bekommeren) een plaats krijgen,
hebben wij, ook al om redenen van de beschikbare ruimte, buiten moeten sluiten. Uitgangspunt was ook dat de opgenomen sprookjes hoe of
waar dan ook een mondelinge overlevering gekend moeten hebben,
ook al hebben ze hun bekendheid daar niet in de eerste plaats aan te
danken. Voorbeelden hiervan zijn de Gelaarsde kat en Turandot. Ze
worden hier wel eens verteld maar we kennen ze toch voornamelijk uit
respectievelijk De sprookjes van Moeder de Gans en de opera van Puccini.
Al te strikt zijn we hierbij evenwel niet geweest. Enkele uitgesproken
kunstsprookjes, dat wil zeggen geliefde sprookjesachtige verhalen die
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niet (ook) in de mondelinge overlevering gegroeid zijn, maar die individuele creaties van bepaalde schrijvers zijn en ook als zodanig doorgegeven worden, zoals bijvoorbeeld de Prinses op de erwt van Andersen, hebben wij ook opgenomen, omdat velen ze toch tot de sprookjes
rekenen.
Van elk sprookje wordt een ruime samenvatting gegeven, van het
type zelf, of, vaker nog, van een bekende of goed vertelde versie met, in
het laatste geval en indien bekend, iets over de vindplaats, het werk
waar zij in gevonden is, de verzamelaar en/of de verteller. Het typenummer wordt gegeven en het (sub)genre waartoe het gerekend moet
worden. Idealiter volgen dan, voor zover onze kennis reikt en de
ruimte het toelaat, gegevens over de geschiedenis, de verspreiding en
de cultuurhistorische achtergronden van het type, de variabiliteit van
de literaire en mondelinge overlevering ervan en duidingen die men
eraan gegeven heeft en mogelijke betekenissen die men erin kan zien.
Literaire `speelvormen' worden kort besproken en als de stof van het
sprookje ook tot toneelstuk, opera, film en dergelijke is verwerkt,
wordt dit vermeld, evenals het Nachleben ervan, wat men er in deze tijd,
nu het niet meer zoals vroeger verteld en gepresenteerd wordt, mee
doet en wat men erin ziet. Kortom, we proberen er zo compact mogelijk zo veel mogelijk over te vertellen. Relaties met andere hier behandelde sprookjes worden door een » aangegeven.
De literatuurverwijzing bestaat uit twee gedeelten. In `teksten' worden een of twee van de bekendste klassieke versies genoemd, in alle gevallen die van de gebroeders Grimm, en zo mogelijk enkele aansprekende Nederlandse en Vlaamse lezingen. In `studies' wordt verwezen
naar het typenummer en naar catalogi als de internationale van AarneThompson waarin de relevante literatuur tot i 960 is opgesomd, en regionale als die van Sinninghe, Van der Kooi en De Meyer, waarin versies uit de Nederlanden worden gepresenteerd. Daarnaast wordt verwezen naar sprookjeslexica (in het bijzonder naar de onontbeerlijke,
op dit moment tot de L gevorderde Enzyklopadie des Mdrehens [EM]) en
handboeken, monografieën betreffende het type en verder enige relevante literatuur waarvan wij gebruik hebben gemaakt.
Naast de drie auteurs hebben nog enkele personen een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit lexicon. Onze dank gaat uit naar
Eric Venbrux, als onderzoeker verbonden aan het P.J. Meertens-Insti35
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tuut. Verder danken wij de studenten die bij de Nederlandse Volksverhalenbank van het Pi M i stage hebben gelopen en een of meer lemma's voor hun rekening hebben genomen: Miranda Bensing, Paula
van den Berg, Paulien Daudeij, Mereie de Jong, Natanja Leest, Jikke
Pen, Henrik Tijmes, Nico Weenink en Coretta Wijbrans. Tevens bedanken wij Gerard Rooijakkers die diverse prenten heeft afgestaan uit
de collectie Maas-Rooijakkers.
Ton Dekker & Jurjen van der Kooi & Theo Meder
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Van Aladdin tot Zwaan kleef aan

Aladdin
ALADDIN EN DE WONDERLAMP

is de zoon van een arme kleermaker die overleden is. Een tovenaar uit
Afrika doet zich voor als de broer van Aladdins vader, en hij vraagt de jongen hem behulpzaam te zijn bij het vinden van een schat.
Hij geeft Aladdin een ring die hem zal beschermen, en laat hem dan via een schacht afdalen in een onderaards gewelf. Dat gewelf
bestaat uit drie vertrekken en komt uit op een
wonderbaarlijke tuin, waar prachtige edelstenen aan bomen hangen. Daar bevindt zich
een brandende lamp die Aladdin moet meenemen. Op zijn weg terug neemt hij ook allerlei edelstenen mee.
De tovenaar probeert tevergeefs Aladdin
van de wonderlamp te beroven nog voordat
deze zich uit de schacht omhoog heeft gewerkt. Uit woede sluit hij Aladdin op in de
schacht. Na enkele dagen wrijft Aladdin bij
toeval over de ring, waarop onmiddellijk een
geest verschijnt, die zegt een opdracht voor
hem te willen uitvoeren. Aladdin laat zich
door hem uit zijn benarde positie bevrijden
en komt zo behouden thuis bij zijn moeder,
aan wie hij alles vertelt.
De volgende dag wil Aladdin zijn lamp verkopen, omdat ze geen geld hebben om brood
te kopen. Wanneer zijn moeder de lamp, die
vuil is, gaat oppoetsen, verschijnt plotseling
de geest van de lamp die vraagt waarmee hij
hen van dienst kan zijn. Aladdin vraagt hem
om een maaltijd — en ogenblikkelijk verschijnt een overvloedige maaltijd, op zilveren
schalen.
Op zekere dag krijgt Aladdin de kans een
blik te werpen op de dochter van de sultan,
Badroelboedoer, wanneer zij zich ongesluierd naar het bad begeeft. Hij is meteen verliefd op haar en verzoekt zijn moeder de sultan te vragen zijn dochter aan hem ten huweLAD D i N

M

lijk te geven. Hij geeft haar enkele edelstenen
uit de onderaardse tuin mee als geschenk voor
de sultan. De sultan, onder de indruk van de
schoonheid van de stenen, belooft de moeder
dat zijn dochter over drie maanden met Aladdin zal trouwen. Ondertussen huwelijkt hij
haar echter uit aan de zoon van de grootvizier.
Tijdens de huwelijksnacht laat Aladdin
door de geest van zijn wonderlamp het huwelijksbed met het bruidspaar overbrengen naar
zijn huis. Hij laat de man in het toilet opsluiten, neemt diens plaats op het bruidsbed in en
legt zijn zwaard tussen hem en de prinses. Tegen de ochtend laat hij het bed met het
bruidspaar weer overbrengen naar het paleis
van de sultan. De volgende nacht herhaalt
zich dit. De prinses en haar bruidegom willen
beiden zo niet verder gaan en besloten wordt
het huwelijk weer te ontbinden.
Wanneer de drie maanden verstreken zijn,
begeeft de moeder van Aladdin zich naar de
sultan en vraagt hem om zijn belofte alsnog
gestand te doen. De sultan is bereid * zijn
dochter ten huwelijk te geven indien Aladdin
hem veertig gouden potten gevuld met edelstenen kan leveren, gedragen door veertig
zwarte slaven die geleid worden door veertig
blanke slaven. Aladdin laat deze voorwaarde
terstond door de geest van de lamp uitvoeren.
Het huwelijk wordt dan gesloten. Aladdin
laat in één nacht tegenover het paleis van de
sultan een sprookjespaleis voor hem en de
prinses bouwen.
Na enige tijd ontdekt de Afrikaanse tovenaar dat Aladdin nog in leven is. Hij gaat naar
het paleis en het lukt hem om de magische
lamp van Aladdin tijdens diens afwezigheid te
verwisselen voor een waardeloos exemplaar.
Hij laat door de geest van de lamp onmiddellijk het paleis met de prinses naar zijn woonplaats in Afrika overbrengen. Wanneer de
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sultan ziet dat het paleis met zijn dochter verdwenen is, stelt hij Aladdin hiervoor verantwoordelijk en wil hem ter dood brengen. Hij
geeft hem veertig dagen de tijd om zijn dochter terug te brengen. Aladdin vindt, met hulp
van de geest van de ring, zijn paleis en echtgenote in Afrika. Met list doden zij samen de tovenaar. Nadat ook nog een latere aanslag, van
de jongere broer van de tovenaar, is verijdeld
breekt voor Aladdin een gelukkige tijd aan.
Dit sprookje (AT 561, `Aladdin') maakt deel
uit van de vertellingen van Duizend-en -één
nacht en komt in schriftelijke vorm voor het
eerst voor in de Franse vertaling van de oriëntalist Antoine Galland (1646-I 7 I 5), Les mille
et une nuits (Parijs 1704-17). Galland had, als
secretaris van de Franse gezant te Constantinopel en later als verzamelaar van oosterse
oudheden, vele jaren in het Midden-Oosten
doorgebracht. De meeste verhalen vertaalde
hij uit een aantal Arabische handschriften.
Daarnaast hoorde hij een reeks verhalen van
de Syrische christen Hanna uit Aleppo tijdens
diens verblijf in Parijs in 1709. Tussen 6 mei
en 2 juni i 709 noteerde Galland uittreksels

Figuren uit de tekenfilm ALADDIN (1992) uit de
studio's van Walt Disney. V.l.n.r. de sultan, prinses Jasmine, Aladdin en de grootvizier. Achter
hen de geest.

van Hanna's verhalen in zijn dagboek. Ook
het Aladdin- sprookje hoorde Galland van
Hanna. Die zou zelfs het verhaal van Aladdin
voor Galland op papier hebben gezet. Men
neemt aan, onder meer vanwege het motief
van de schatkamers, dat het sprookje oorspronkelijk uit Egypte afkomstig is. Niet helemaal uitgesloten is echter, dat Galland zelf
het verhaal verzonnen heeft en dit aan een fictieve oosterling heeft toegeschreven.
Via de Franse versie van Galland is het
Aladdin-sprookje tot een van de bekendste
sprookjes van Duizend-en -één nacht geworden
en vrijwel wereldwijd deel gaan uitmaken van
de mondelinge vertelcultuur. Vooral in Europa en het Midden-Oosten is het vele malen
opgetekend. De opgetekende versies vertonen meestal een sterke gelijkenis met die van
Galland. In Nederland is het sprookje niet in
de mondelinge traditie aangetroffen, wel zes
keer in Vlaanderen. Een centraal motief in dit
sprookje is de wonderlamp die de held voortdurend helpt. Het Aladdin-sprookje is hier-

Ali Baba
door thematisch verbonden met de groep
sprookjes waarin de held met behulp van een
magisch voorwerp de moeilijkheden overwint (zie bijv. de » Konijnenhoeder en » Tafeltje dekje).
Het Aladdin-verhaal is spoedig na verschijnen van Gallands Duizend-en-één nacht een
populair literair thema geworden dat ook
voor toneel, opera's en later voor films is gebruikt. In 18 2 2 werd het toneelstuk Aladin ou
la lampe merveilleuse van Nicolas Isouard met
veel succes opgevoerd in de Parijse Opéra.
Drie jaar later werd de sprookjesstof bewerkt
door de choreograaf Andries Voitus van
Hamme. Deze bewerking, De toover-lamp,
werd zeventien maal opgevoerd in de Amsterdamse schouwburg. Het betrof hier een
vrolijk danstheater dat bekend staat als `harlekinade'.
In 1952 maakte Lew Landers de Amerikaanse speelfilm ALADDIN AND HIS LAMP.
Niet minder dan drie lange tekenfilms zijn
aan het verhaal gewijd. Onder regie van Jean
Image werd in 1969 de Franse tekenfilm
ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE

Uit-

gebracht, en in 1976 de Japanse tekenfilm
ALADDIN & THE MAGIC LAMP, onder regie
van Shinya Takahashi.
Verreweg het meeste succes had de Amerikaanse tekenfilm ALADDIN die in 1 992 door
de Walt Disney Studio's in roulatie werd gebracht (productie en regie: John Musker en
Ron Clements). Veel details zijn aangepast
aan de smaak van het jonge westerse publiek
en aan de aan dit publiek mee te geven moraal. Enerzijds is er veel humor en avontuur
aan het verhaal toegevoegd. Anderzijds zijn
enkele gewelddadige en erotische motieven
weggewerkt, zoals de moord op de tovenaar
en de bruidsbedscènes. De prinses is een tamelijk modern moslimmeisje geworden, dat
geen sluier draagt en uitgesproken opvattin-
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gen koestert. Het centrale thema in de tekenfilm is (de westerse opvatting van) vrijheid en
zelfbeschikkingsrecht geworden. Aladdin
streeft de vrijheid na om te kunnen doen en
laten wat hij wil. De prinses, Jasmine genaamd, verlangt vrijheid van partnerkeuze en
beschouwt alleen liefde als legitieme reden
voor een huwelijk. De sultan komt uiteindelijk tot het inzicht dat hij als vorst over de vrijheid beschikt om ouderwetse (huwelijks)wetgeving te veranderen. En de geest krijgt de
vrijheid waar hij al zo lang naar verlangde:
dankzij de derde en laatste wens van Aladdin
wordt hij bevrijd uit de lamp en hoeft hij geen
meesters meer te gehoorzamen.
TON DEKKER & THEO MEDER

Littmann 1953, II, pp. 6 59-79 1 •
561; pp. 544-549; BP II, pp. 544 -549;
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ALI BABA EN DE VEERTIG ROVERS

LI BABA, een arme houthakker, ziet een

groep rovers naderen en vlucht in een
boom. Hij hoort hoe de roverhoofdman door
het uitspreken van de toverformule `Sesam,
open uw poort' een deur in een berg opent
waarin zich een grote schatkamer bevindt. De
rovers rijden het hol in, waarna de deur zich
vanzelf sluit. Nadat de rovers hun buit hebben opgeborgen en de berg hebben verlaten,
spreekt Ali Baba de formule uit en verschaft
zich zo toegang tot de schatkamer. Hij laadt
goud en sieraden op zijn ezels en gaat ermee
naar huis.
Zijn vrouw leent een maat bij de vrouw van
Ali Baba's rijke broer om de hoeveelheid
geldstukken te meten. Zij zegt niet waarvoor

Ali Baba

42

Titelpagina van de editie van r 705 van deel i van
Les Mille dr une Nuit[s] van Antoine Galland
16 4 6- 1 7 1 5)•
(

ze de maat nodig heeft, maar haar schoonzuster vertrouwt de zaak niet en smeert de bodem van de maat met was in. Hierdoor blijft
er een goudstuk aan de bodem kleven: de
arme All Baba moet dus veel goud hebben!
De broer dwingt Ali Baba te zeggen hoe hij
aan dat goud is gekomen en eist dat hij zelf
ook een bezoek aan de schatkamer mag afleggen. Ali Baba zegt hem de toverformule en
bindt hem op het hart de formule niet te vergeten wanneer hij zich in de schatkamer bevindt, want anders kan hij de deur niet meer
open krijgen. Maar nadat de broer van Ali
Baba de schatkamer is binnengedrongen en

bij elkaar heeft gezocht wat hij naar buiten wil
brengen, kan hij niet meer op de toverformule komen. De rovers ontdekken hem bij
hun terugkomst en hakken hem in vier stukken.
Omdat zijn broer niet thuiskomt, gaat Ali
Baba naar het rovershol en neemt zijn dode
broer mee naar huis. Zijn slavin Mardschana
laat de vier stukken door een schoenmaker
aan elkaar naaien, waarna de broer van Ali
Baba wordt begraven. De rovers beseffen dat
er meer mensen zijn die zich toegang tot hun
hol weten te verschaffen en gaan naar hen op
zoek. Ze komen via de schoenmaker op het
spoor van Ali Baba en markeren diens huis
met een teken teneinde hem 's nachts te kunnen vermoorden. Mardschana ontdekt dit en
voorziet alle huizen in de buurt van hetzelfde
teken, waardoor het plan van de rovers wordt
verijdeld.
De rovers verstoppen zich daarna in leren
kruiken en geraken zo het huis van Ali Baba
binnen. Wederom ontdekt Mardschana de
list: ze doodt de rovers door kokende olie in
de kruiken te gieten. Alleen de roverhoofdman blijft in leven. Deze doet zich tenslotte
voor als koopman, weet het vertrouwen van
de zoon van Ali Baba te winnen en wordt als
diens vriend bij Ali Baba thuis uitgenodigd.
Daar herkent Mardschana in hem de roverhoofdman en doodt hem tijdens een dans.

Het sprookje van Ali Baba en de veertig rovers behoort samen met dat van Aladdin en de
wonderlamp tot de bekendste sprookjes uit
de Duizend-en -één nacht. De oudste versie
treffen we aan in Antoine Gallands Les mille et
une nuits (1704-17) (zie ook » Aladdin en de
wonderlamp). Galland hoorde ook dit
sprookje van de Syrische christen Hanna. Het
sprookje werd via de vertaling van Galland in

Androclus
Europa zeer populair en kreeg na enige tijd in
verschillende talen als volksboek verspreiding. De verschillende motieven waaruit het
is opgebouwd (de verborgen schatkamer, de
toverformule om de berg te openen, het meten van geld met een schepel, het binnen
leren zakken) wij--smokelnvadri
zen alle in de richting van een oosterse oorsprong.
Het sprookje, dat zeer frequent uit de mondelinge overlevering is opgetekend, vertoont
niet steeds de volledige vorm zoals hierbo*n
beschreven. Het eerste deel — de ontdekking
van de schat en de bestraffing van de jaloerse
broer — komt ook als zelfstandig sprookje
voor (AT 676, `Open Sesame'). In deze vorm
kregen de gebroeders Grimm het via een van
hun zegslieden, Ludowine von Haxthausen,
toegestuurd en drukten zij het in hun Kinderund Hausmdrehen af (nr. 142, `Simeliberg').
Ook het tweede en laatste deel, waarin de rovers op zoek gaan naar Ali Baba om hem te
vermoorden, komt als zelfstandig sprookje
voor (AT 954, `The Forty Thieves'). In Nederland en Vlaanderen is het sprookje zo'n 25
keer uit de mondelinge overlevering opgetekend, zowel in de complete als (een enkele
keer) in de korte versie met alleen de eerste
helft (AT 676).
De opgetekende versies zijn veel geringer
van omvang dan de Galland-versie en zijn
vaak inhoudelijk sterk aangepast aan de lokale
cultuur. De hoofdpersoon is doorgaans
naamloos, het aantal rovers varieert sterk, in
plaats van de deur in de berg is sprake van een
valluik of een grote steen die bij het uitspreken van de formule opzij rolt. De karakteristieke toverformule komt in veel verschillende
vormen voor, onder andere `Berg Semsi, doet
u open', 'Dieze, dieze open', `Zeezaad, ga
open'. In sommige verhalen zijn kabouters in
plaats van rovers de eigenaren van de onder-
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aardse schatten en vertoont de handeling ook
een minder gewelddadig karakter. Een in
Groningen in 1890 opgetekende versie eindigt daarentegen in de nuchtere alledaagse
werkelijkheid: de Groningse `Ali Baba', een
kastelein, gaat naar de burgemeester om de
zaak aan te geven, het rovershol wordt onderzocht en leeggehaald en het geld valt toe aan
de gemeente. Die laat er flink wat voor doen
en zo komt het geld, dat op een oneerlijke
manier bijeen is gegaard, weer onder de mensen.
De Franse cineast Jacques Becker verfilmde
in 1 954 het verhaal als een parodistisch
sprookje met een socialistische ondertoon,
getiteld ALI -BABA ET LES QUARANTE VO
L E U R S , met in de hoofdrol de acteur Fernandel.

-
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ANDROCLUS EN DE LEEUW

de weggelopen slaaf van een
Romeinse consul in Noord-Afrika, verbergt zich in een grot in de woestijn. Daar
komt een leeuw bij hem met een splinter in
zijn poot, en Androclus trekt die splinter
eruit. De genezen leeuw blijft dan drie jaar
lang bij Androclus en zorgt dat deze vlees te
eten krijgt. Dan verlaat Androclus de grot;
maar al na drie dagen valt hij in handen van
zijn heer, die hem in Rome in het circus voor
de wilde dieren laat werpen. Onder deze dieren is ook zijn eveneens gevangen leeuw, die
N D R O C L U S,
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hem herkent en begroet. De door zoveel aan
geroerde keizer laat hierop-hankelijd
Androclus en de leeuw vrij .

Aldus vertellen in de Ze eeuw n.C. Aulus Gellius in Noctes Atticae (5, 14) — de schrijver beroept zich op een verloren gegaan Grieks
werk uit de i e eeuw van onze jaartelling, de
Liber Aegyptiacorum van Apioon — en, lichtelijk anders (de leeuw verdedigt Androclus in
het circus tegen de andere wilde dieren), Aelianus in zijn De natura animalium (7, 48).
Dit innemende verhaal van de dankbare
leeuw (AT I 56, `Thorn Removed from Lion's
Paw [Androcles and the Lion]') is ongemeen
populair geworden. In bovenstaande redactie
of in andere redacties — soms met andere helpende dieren dan de leeuw, en ook wel als zuiver diersprookje, dus met alleen dieren als
handelingsdragers — is het in alle werelddelen
gevonden, op Australië na. Het is echter lang
niet altijd duidelijk, of de diverse redacties
uiteindelijk allemaal op een — hypothetische —
`oerredactie' teruggaan, of dat er sprake is van
een reeks op elkaar lijkende verhalen van heel
diverse komaf.
.In elk geval vallen de verschillende redacties
van dit verhaaltype in twee groepen uiteen:
een diffuse oudere, waarin het dier zich op
verschillende manieren dankbaar toont, en
een meer specifieke jongere, waarin het zijn
redder in de arena helpt. Van de eerste vinden
we twee voorbeelden in Plinius' Naturalis historiae (ie eeuw n.C.). Hij vertelt (a) dat een
zekere Mentor uit Syracuse in Syrië een
leeuw een doorn uit de poot getrokken heeft
en (b) dat Elpis van Samos tijdens een zeereis
op de Afrikaanse kust een leeuw met geopende muil zag en ontdekte dat deze last had
van een botsplinter in zijn gebit. Hij haalde
het bot eruit, en zolang het schip daar voor

anker bleef liggen verzorgde het dankbare
dier de bemanning met jachtbuit (8,16; 8, 2 I).
Een verhaal uit de eerste groep vinden we,
met een olifant als dankbaar dier, ook al in de
Datakas, een nog voor het begin van onze jaartelling bijeengebrachte verzameling stichtelijke verhalen over de vroegere levens van
Boeddha: timmerlieden trekken een olifant
een splinter uit een poot, waarop deze hen
voortaan bij het werk helpt (nr. 156). In OostAzië vinden we ook een tijger-redactie, terwig in Noord- en Oost-Europa een dankbare
beer het verhaal draagt. In verschillende middeleeuwse heiligenlevens wordt verteld hoe
de heilige geholpen wordt door een leeuw
(bijvoorbeeld Aninas, Hieronymus), een beer
(Aventinus van Troyes) of een wolf (Gudwalus), die hij van een splinter verlost heeft. In al
deze verhalen ontbreekt de circus-episode.
Mogelijk wel op een circus-redactie geënt is
het in de oud-christelijke literatuur (voor het
eerst in de apocriefe Handelingen van Paulus,
vóór 200 n.C.) overgeleverde verhaal van
Paulus, die een leeuw in de woestijn bekeert
en later door deze leeuw — die kan praten, een
echt sprookjesmotief — in de arena van Ephese gered wordt. Maar hier ontbreekt weer de
splinter of het bot in poot of muil.
Behalve in de versie van Aulus Gellius werd
de circus-redactie in de middeleeuwen en nog
lang daarna — het verhaal werd in Europa tot
diep in de I ge eeuw voortdurend opnieuw bewerkt en via volks- en schoolboeken, kinderprenten, almanakken (ook in Nederland) en
dergelijke aan de man gebracht — ook populair door een door ene Romulus (ca. 500) bewerkte Latijnse vertaling van een aan Phaedrus (ie eeuw n.C.) toegedichte Griekse fabel. Hierin helpt niet een weggelopen slaaf,
maar een herder een leeuw met een doorn in
de poot. Als later de herder op valse gronden
voor de wilde dieren geworpen wordt, be-
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schermt zijn leeuw hem en wordt hij door de
koning begenadigd. Deze versie vinden we
bijvoorbeeld, met een ridder die struikrover
moest worden als hoofdpersoon, in de wel
meest geliefde verhalenbundel van de middeleeuwen, de fiesta Romanorum van ca. 1300
(nr. 104).
Een zo vaak opgeschreven en gedrukt verhaal moest wel geliefd worden en een eigen
plaats krijgen in de mondelinge overlevering.
In Nederland gebeurde dit, zoals een tiental
Friese volksverhalen opgetekend in deze
eeuw duidelijk maakt, meestal in de klassieke
circus-vorm, maar er circuleerden ook speelsere `afleggers', en het kernmotief drong hier
ook door in het sprookje van de man die op
zoek gaat naar zijn verdwenen bruid (» Man
zoekt zijn verdwenen vrouw). In het laatste
geval moet aan invloed gedacht worden van
de (ook als volkslied verbreide) sage van `de
hertog van Brunswijk'. Deze hertog (Hendrik
de Leeuw, heer van Saksen en Beieren, ca.
130 -95) zou op een kruistocht naar het Heilige Land een leeuw van een draak gered hebben, waarop deze hem naar Europa volgde en
zich na zijn dood van verdriet op zijn graf liet
verhongeren (AT T 56A, `The Faith of the
Lion'). Dit laatste motief, dat ook een enkele
keer in Vlaanderen genoteerd is, wordt nu
vaak van trouwe honden verteld. De beroemde bronzen leeuw, die Hendrik als symbool van zijn macht voor zijn burcht Dankwarderode in Braunschweig liet opstellen,
werd al spoedig na zijn dood gezien als een afbeelding van zijn dankbare leeuw. In de
Friese overlevering werd deze sage ook ingebed in bovengenoemd sprookje. Maar het gevecht tussen de leeuw en de draak is dan vervangen door het doorn-in-de-poot-motief
uit de Androclus-overlevering.
Tot de humoristische uitwerkingen van dit
motief hoort het volgende verhaal uit de
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Deventer Almanak voor 1925: een Franse ser-

geant in Algerije helpt een leeuw op de bekende wijze. De leeuw sluipt hierop 's nachts
naar het Franse kampement, leest de ranglijst
van de compagnie van de sergeant door en
peuzelt daarna alle boven deze staande onderofficieren en officieren op, met als gevolg
dat zijn redder de volgende dag tot kapitein
bevorderd wordt. In een andere humoristische variatie op dit thema is de leeuw vervangen door een olifant, is Androclus een jager
op groot wild in Afrika geworden en wordt
het spreekwoordelijke goede geheugen van
olifanten ingebracht. Maar de doorn in de
poot is gebleven. Vele jaren later, ergens in
Europa, zit de verarmde jager in een circus op
een van de goedkoopste plaatsen. Dan komen
de olifanten binnen marcheren. Plotseling
begint de grootste te trompetteren, komt op
de jager af, slaat zijn slurf om hem heen, tilt
hem op ... en zet hem weer neer op de eerste
rang.
Het motief van de doorn in de poot wordt
verder regelmatig uitgewerkt in moderne
cartoons, strips en animatiefilms (onder andereTOM EN JERRY).
JURJEN VAN DER KOOI

Van Duyse 1903-07, I, nr. 8; Hennecke/Schneemelcher 1968-71, II, pp. 233-234, 2 54 257; Huizenga-Onnekes 1928, PP• 3 2- 34; Jaarsma
1953a; Petzoldt 1976, nr. 241; Poortinga 1976, pp.
364-365; Poortinga 1981, pp. 262-269.
STUDIES: AT 156, 156A; DG nr. 387; EM I, kol. 50I5o8; De Meyer 1968, p. 27; Schippers 1995, nr. 207 en
208; Sinninghe 1943a, p. 18; Tubach 1969, nr. 215,
5 21, 5097; VDK p. 297.
TEKSTEN:

46Angst
ANGST LEREN

E

EN nogal domme, maar niet bang uitgevallen jongen begrijpt niet dat mensen
soms bang zijn. Wanneer zijn vader hem te
kennen geeft dat het tijd wordt iets te gaan leren, zegt hij dat hij graag wil leren wat het is
om te griezelen.
De koster wil hem dat wel leren. 's Nachts
vraagt hij de jongen de kerkklokken te luiden.
Zelf verkleedt hij zich als spook en gaat hij de
kerktoren in om de jongen bang te maken. De
jongen toont geen spoor van angst en slaat de
koster de trap af.
Zijn vader stuurt hem vervolgens met wat
geld de wereld in. Onderweg komt de jongen
iemand tegen die meent hem wel te kunnen
leren wat griezelen is: de jongen moet de
nacht doorbrengen onder een boom waar zojuist zeven misdadigers zijn opgehangen.
Omdat de jongen denkt dat de zeven mensen
die in de boom hangen het wel koud zullen
hebben, haalt hij ze uit de boom en zet ze
rondom een vuur dat hij flink opstookt. Wanneer hun kleren vlam dreigen te vatten, vraagt
hij ze wat verder van het vuur af te gaan zitten.
Omdat ze niet reageren, hangt hij ze maar
weer op in de boom. Bang is hij helaas niet geweest.
De volgende dag hoort hij dat de koning
zijn dochter heeft beloofd aan degene die het
aandurft drie nachten door te brengen in een
betoverd slot. Velen hebben dit al met de
dood moeten bekopen. De koning staat de
jongen toe een poging te wagen. In de eerste
nacht wordt hij belaagd door een groot aantal
spookachtige honden en katten die hij doodslaat of verjaagt. Vervolgens gaat hij in een
bed liggen dat met hem door het hele slot
heen raast. Het maakt weinig indruk op de
jongen, die daarna rustig gaat slapen. De koning is de volgende dag zeer verrast hem nog
levend aan te treffen.

leren
In de tweede nacht komt een lichaam in
twee delen door de schoorsteen naar beneden
vallen. De delen voegen zich aaneen tot een
afschuwelijk spook. Daarna komt er nog een
stel spoken naar beneden die de jongen uitnodigen om te gaan kegelen met doodskoppen.
De jongen wil dat wel, maar zet de doodskoppen eerst in de draaibank om ze wat ronder te
maken. In de derde nacht wordt een dode
man in een doodskist naar binnen gedragen.
De jongen wil de dode wat opwarmen: hij legt
hem bij het vuur, neemt hem op schoot en
wrijft zijn armen, maar omdat dat allemaal
niet helpt, legt hij hem tenslotte naast zich in
bed. De dode komt tot leven en zegt de jongen te zullen wurgen. De jongen stopt hem
meteen weer terug in de doodskist. Vervolgens komt een reusachtig grote man met een
baard op hem af om hem te doden. Hij wil de
jongen alleen in leven laten als deze sterker is
dan hij. De man slaat als proeve van zijn
kracht met één slag een aambeeld in de
grond. De jongen op zijn beurt slaat met één
slag een aambeeld in tweeën, waarbij hij meteen de baard van de man klem zet. De man
belooft hem grote rijkdom als de jongen hem
laat gaan.
De jongen krijgt na deze prestatie als beloning de prinses tot vrouw. Hij blijft er echter
over klagen dat hij nog steeds niet weet wat
griezelen is. Zijn vrouw krijgt daar genoeg
van en giet, als hij slaapt, een emmer koud water met kleine visjes over hem uit. Hij schrikt
wakker en griezelt.

Dit sprookje (AT 326, `The Youth Who
Wanted to Learn What Fear Is') is in verschillende redacties in en buiten Europa zeer
geliefd. De hier gegeven versie van de gebroeders Grimm werd in i 8 i 8 voor het eerst
apart door hen in een tijdschrift gepubliceerd

Angst leren

De jongen en de dochter van de koning
Gaan wonen in een doorzonwoning.

en vervolgens als nummer 4 in de tweede
druk (I 8 19) van hun Kinder- and Hausmdrchen opgenomen: `Marchen von einem, der
auszog, das Fürchten zu lernen'. Hun verhaal
is een montage van diverse versies uit verschillende delen van Duitsland.
In de eerste druk (1812) hadden zij een veel
kortere versie van het sprookje afgedrukt,
waarin alleen enkele griezelige avonturen
(het kegelen met de doodskoppen en de
spookkatten) in het kasteel voorkomen, zonder het motief van het leren wat angst is. Dit
laatste motief stond centraal in een versie uit
Mecklenburg die zij later toegestuurd kregen. Deze versie samen met die van de eerste
druk en nog een versie met het motief van de
dode die in bed opgewarmd wordt, vormen
het materiaal waaruit de gebroeders Grimm
dit sprookje hebben opgebouwd.
Het sprookje is sindsdien in tal van landen
opgetekend. In Nederland en Vlaanderen
hoort het tot de bekendste wondersprookjes.
Het is hier meer dan zestig keer genoteerd,
nu eens als een uitgesproken humoristisch
sprookje, dan weer als meer ernstige sage.
Veelal verwerft de moedige knaap in het
spookslot een schat. De Nederlandse versies
vertonen grote onderlinge verschillen en mo-
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De prinses legt uit wat griezelen is,
Doet dat met een emmer vis.

Tekst en tekeningen van Wim Hofman in
Sprookjesprent nr. 8, Bussum 1993.

gen niet zonder meer als afhankelijk van het
Grimm-sprookje worden beschouwd. Het
sprookje bevat, hoewel het voor I Soo nooit
gevonden is, diverse oudere motieven. Het
uit zichzelf voortbewegende bed komt behalve in »Aladdin en de wonderlamp ook al in
het middeleeuwse Parzival-epos voor. Het
splijten van het aambeeld is bekend uit de
Germaanse heldenepiek (Siegfried). De held
van dit sprookje behoort tot het type van de
`domme' held die geen vrees kent, maar ook
niet weet wat de dood is en in het algemeen
zeer gevoelsarm is. De jonge Parzival is daar
ook een voorbeeld van. Het sprookje heeft
door de Kinder- and Hausmizrchen een grote
bekendheid gekregen en is door diverse literatoren voor hun eigen werk gebruikt, onder
andere door Wilhelm Raabe (Der Weg zum
Lachen, 1857) en Gunter Wallraff (Von einem
der aaszog and das Furchten lernte, 1 979)•
TON DEKKER

nr.4.
326; BP I, pp. 22-37; EM v, kol. 584 593; De Meyer 1968, pp. 45-46; Rölleke 1979; Scherf
1995, I, pp. 321-322; II, pp. 821-825; Sinninghe
1943a, pp. 19 -20; vDK pp. 316-318.

TEKSTEN: KHM
STUDIES: AT

Appelvangproef

48
DE APPELVANGPROEF

P een stormachtige herfstavond klopt
bij een eenzaam gelegen boerderij een
arme vrouw aan en vraagt of zij in het hooi
mag slapen. Het wordt haar toegestaan, en ze
wordt opgenomen in de kring rond het
haardvuur. Maar de meid (of knecht) of een
soldaat (of dragonder of officier) die daar
eveneens een nachtverblijf heeft gekregen,
vertrouwt haar niet. Zij (of hij) of de door
haar (hem) gewaarschuwde boer haalt een
handvol appels en gooit er iedereen een toe.
De mannen vangen de appel met de knieën
naar elkaar toe, de vrouwen door hun schoot
breed te maken. De `vrouw' vangt de appel op
als een man.
Nu kan het verhaal twee kanten uitgaan. In
korte versies eindigt het sprookje met de
daaropvolgende ontmaskering en gevangen
vrouw, die een verklede rover-nemigvad
blijkt te zijn die in die nacht zijn slag had willen slaan.
In de langere versie volgt nu een tweede episode, als volgt. Men laat niet merken dat men
de `vrouw' doorheeft, maar de soldaat zoekt
die nacht zijn slaapplaats in het hooi niet ver
van de verdachte gast. In het donker legt hij
een stropop op zijn plek en gaat hij iets verderop op de loer liggen. Rond middernacht
sluipt de verklede rover naar de pop en doorsteekt deze met de woorden: `Dat is één!' —
`Dat is twee!', roept de soldaat en slaat met
zijn sabel de rover het hoofd af. Hij wekt iedereen en bij het doorzoeken van de kleren
van de rover vinden ze een fluitje. Als ze
hierop blazen, proberen andere rovers, leden
van zijn bende die zich buiten verstopt en op
dit signaal gewacht hebben, binnen te dringen, maar de nu op alles voorbereide boerde rijbewoners rekenen met hen af.
In sommige langere versies is er geen sprake
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van een fluitje, maar gaan de boer en de zijnen
na de ontmaskering en de dood van de rover
weer naar bed. De volgende ochtend is het
lijk van de rover verdwenen. Er wordt niets
vermist, maar de vertrouwde waakhond is aan
een boom opgehangen. De herwonnen veiligheid blijft dus betrekkelijk.
Roververhalen zijn van alle tijden en plaatsen.
Ze vallen ruwweg in twee groepen uiteen:
verhalen over `goede', sociale rovers als Robin Hood, die van de rijken stelen om de armen en verdrukten te helpen, en verhalen
over puur slechte, alleen op eigenbelang uit
zijnde, wrede en angstaanjagende dieven en
moordenaars. In de eerste helft van de ie
eeuw komt in de tweede groep een reeks
nieuwe verhalen op, waarvan dit novellesprookje (vDK 958G*, `De appelvangproefl)
wel een van de bekendste voorbeelden is. Het
belicht het eeuwige spanningsveld tussen
enerzijds de vereiste gastvrijheid en anderzijds het ingekankerde, maar niet altijd misplaatste wantrouwen van de plattelandsbewoners tegen vreemdelingen en rondtrekkend
volk: de een kan betrouwbaar blijken (in dit
verhaal de soldaat), de ander (de verklede
vrouw) onbetrouwbaar. Gastvrijheid is een
groot goed, maar waakzaamheid blijft geboden.
Dit is een van de zeer weinige sprookjes
waarvoor Nederland als kerngebied kan worden aangewezen. De oudste vermelding ervan stamt uit Friesland (1848) en uit deze
provincie zijn ook veruit de meeste teksten
overgeleverd, ruim tachtig. Het kon in deze
provincie mede zo geliefd worden, omdat het
hier vaak gelokaliseerd, dat wil zeggen met
bepaalde boerderijen verbonden werd. Het
vaakst met de boerderij Barrahuis onder Wirdum. Hier in de tuin staat in de zomermaan-

Appelvangproef
den het beeld van een soldaat in een Beiers
uniform van omstreeks 1 740. De overlevering wil dat dit de soldaat is die de bewoners
gered had. De boer zou dit beeld uit dankbaarheid hebben laten maken. Voor de
Tweede Wereldoorlog stond naast de soldaat
ook nog een beeld van een ruiter te paard,
maar dat is weggeraakt.
Ook elders in Nederland is dit sprookje lang
geliefd geweest. Bezuiden de grote rivieren is
het (nog) niet genoteerd, echter wel in Vlaanderen, waar het wel verbonden werd met de
spraakmakende bende van Bakelandt ( 1 774
I 803) en ook een enkele keer omgekeerd verteld werd, met een als man verklede vrouw.
Verder is het zo nu en dan aangetroffen in
Noord-Duitsland (Oost- Friesland), Denemarken, Estland, Finland en Engeland. Ook
in Noord-Amerika moet het kernmotief bekend zijn geweest. Mark Twain (Samuel
Langhorn Clemens, l8 3 5- 1910) gebruikt het
in zijn The Adventures of Huckleberry Finn
(1885). Huck heeft zich als meisje verkleed,
maar mevrouw Loftus, argwanend geworden
omdat hij, niet zoals vrouwen dat doen, een
naald stilhoudt en de draad door het oog
steekt, maar de draad stilhoudt en zo probeert
de naald erover te schuiven, werpt hem een
stuk lood toe, dat hij niet met gespreide
knieën opvangt, waarop de aap uit de mouw
komt.
Het motief van de appelvangproef mag dan
niet ouder lijken dan de ie eeuw, het kent
wel een lange voorgeschiedenis. Verhalen
over ontmaskeringen van als vrouwen ver
mannen door ze tot mannengedrag te-kled
verleiden, zijn legio en al sinds de oudheid
gangbaar. Bekend is bijvoorbeeld het verhaal
hoe Odysseus Achilles ontmaskerde, die niet
mee op wilde trekken naar Troje en zich
daarom met zijn mannen als meisje verkleed
had. Odysseus zet voor de `meisjes' manden
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met vrouwenspullen neer, maar legt hier ook
wapens tussen. Achilles en de zijnen talen niet
naar de kleren en de snuisterijen, maar grijpen onmiddellijk naar de wapens.
De appel werd ook in andere verhalende
contexten wel gebruikt om de sekse van personen te testen. Zo scheidt Salomo in i 9eeeuwse verhalen uit het Slavische taalgebied
meisjes van als meisje verklede jongens door
ze noten of appels op te laten rapen. De meisjes doen ze voorzichtig in hun hoofd- of hals-

-

Beeld van een soldaat in de tuin van boerderij
Barrahuis onder Wirdum. Het verhaal wil dat het
hier gaat om de soldaat die de bewoners van de
boerderij gered heeft.
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doek, de zich om eer noch deugd bekommerende jongens maken een zak door hun rok op
te houden. Dat het toewerpen van appels zowel in de oudheid als in oosterse en westerse
sprookjes ook nog kon gelden als een zinnebeeld voor een heimelijke liefdesverklaring,
zal met onze rovernovelle weinig van doen
hebben. In deze context is de appel als veel
gegeten vrucht niet meer en minder dan een
geschikt, want geen wantrouwen wekkend
middel.
Het motief van de appelvangproef werd in
Nederland zo populair, dat het voortdurend
werd en wordt geactualiseerd, waarbij het
ook in andere verhaalgenres, in de sage, de
klucht en de mop werd geïncorporeerd. Zo
vertelde men tijdens de Eerste Wereldoorlog
hoe met deze proef op de boot van Stavoren
naar Enkhuizen Belgische deserteurs in vrouwenkleren werden ontmaskerd, en in de meidagen van 1940 hoe er als nonnen verklede
Duitse parachutisten bij Scheveningen mee
herkend werden. Een nu nog te horen mop
speelt in een nonnenklooster. De abdis ontdekt een man tussen haar nonnen, nu eens
niet door te kijken wie de wc-bril omhoog laat
staan, maar door iedereen een appel toe te
werpen.
Een vergelijkbaar verhaal over criminele
travestie (vDK 958K*, `De rover op de wagen') dat eveneens in de vorige eeuw opkwam
en dat nu als `moderne', tegen onbekende lifters waarschuwende sage in Europa (ook in
Nederland) en Noord-Amerika een grote
populariteit geniet, gaat meestal als volgt.
Een man, onderweg in zijn auto, pikt op een
avond een liftster op, een verpleegster bijvoorbeeld. Bij nader inzien valt ze hem toch
wat tegen, ze is wel erg fors gebouwd en heeft
ook een te donkere stem, en met een smoesje
('Wil je even naar mijn achterlicht kijken?')
weet hij haar uit de auto te praten. Zo gauw ze

uitgestapt is, scheurt hij weg, haar op de parkeerplaats achterlatend. Maar omdat haar tas
nog op de achterbank ligt meldt hij zich bij de
dichtstbijzijnde politiepost. In de tas vinden
ze inbrekers- of moordwerktuigen, of erger
nog, een afgesneden hoofd. Het blijkt dat de
`verpleegster' een ontsnapte moordenaar is
die als vrouw vermomd geprobeerd heeft weg
te komen. De politie vindt hem nog op de
parkeerplaats. De demonen zijn mens geworden, maar ze blijven ons beangstigen.
JURJEN VAN DER KOOI

Burger 1 99 2 , PP• 45-46; Dykstra 1895-96,
PP• 91-95; De Haan 1977, nr. 6; Jaarsma 1950, pp.
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ASSEPOESTER

de dood van de moeder van Assepoester hertrouwt haar vader met een
vrouw die twee dochters heeft. Assepoester
wordt door haar stiefmoeder en stiefzusjes
slecht behandeld. Wanneer haar vader op reis
gaat vraagt hij wat hij voor haar zal meenemen. Assepoester vraagt hem om een takje
van een boom. Ze plant dat op het graf van
haar moeder, waar het uitgroeit tot een
boom. Telkens wanneer ze naar het graf van
haar moeder gaat, komt er een wit vogeltje in
de boom dat haar geeft waar ze om vraagt.
Wanneer de koning een driedaags feest
organiseert, gaan haar beide stiefzusters erheen. Haar stiefmoeder wil niet dat Assepoes-
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Assepoester
ter meegaat. Ze gooit een schaal linzen in de
as: alleen als Assepoester binnen twee uur alle
linzen eruit gehaald heeft, mag ze mee. Assepoester roept twee duiven te hulp, die het karwei klaren. De stiefmoeder gooit vervolgens
twee schalen linzen in de as die ze binnen één
uur eruit moet halen. Ze roept nu alle vogels
uit de buurt te hulp, die de linzen er binnen
een half uur uithalen. Haar stiefmoeder laat
haar echter toch thuis omdat ze geen mooie
kleren heeft en niet kan dansen. Assepoester
gaat naar de boom op het graf van haar moeder waar het vogeltje haar van mooie kleren
voorziet.
Ze gaat naar het paleis en danst daar aan één
stuk met de prins, die met niemand anders
meer wil dansen. Aan het eind van het feest
weet ze aan de prins te ontglippen, gaat naar
het boompje op het graf en trekt daar haar
oude kleren weer aan. De tweede dag herhaalt zich dit: na de dans met de prins ontsnapt Assepoester weer via de tuin van het paleis. De derde dag krijgt Assepoester nog
mooiere kleren van het vogeltje in de boom
en een paar zeer kleine gouden schoentjes.
Wanneer zij na de dans weer wil ontsnappen, verliest ze onderweg haar linker schoen.
De prins verklaart geen ander tot vrouw te
willen dan wie dit gouden schoentje past. Het
schoentje is te klein voor de beide stiefzusters
van Assepoester. De oudste snijdt een stukje
van haar teen af om haar voet erin te krijgen.
Wanneer ze met de prins langs het boompje
op het graf van Assepoesters moeder komt,
verraden de twee duifjes dat de schoen niet
past ('Roekoe, roekoe, bloed in de schoen').
De jongste stiefzuster snijdt stiekem een
stukje van haar hiel af, maar wordt op dezelfde manier ontmaskerd.
De prins brengt haar weer terug naar huis
en vraagt aan Assepoesters vader of hij niet
nog een andere dochter heeft. Deze zegt al-
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leen nog maar een dochter van zijn eerste
vrouw te hebben, een wat armoedig meisje,
Assepoester, die onmogelijk de gezochte
bruid kan zijn. De prins wil haar toch zien, en
haar voet blijkt dan precies in de schoen te
passen. Op de trouwdag van Assepoester en
haar prins pikken de twee duiven beide stiefzusters de ogen uit.
Het Assepoester-sprookje (AT 510, `Cinderella and Cap o' Rushes') is een van de bekendste sprookjes. De naam van de heldin is
zelfs een zelfstandig begrip geworden waarmee doorgaans vrouwen worden aangeduid
die door hun directe omgeving ten onrechte
met geringschatting worden behandeld. De
populariteit van het sprookje hangt samen
met het universele karakter van de thematiek:
de meeste mensen kennen wel het gevoel bij
anderen achtergesteld en niet op de juiste
wijze gewaardeerd te worden. Rehabilitatie
vindt in werkelijkheid slechts bij uitzondering plaats, en het is dan ook begrijpelijk dat
het sprookje waarin die rehabilitatie van de
zwakke en vernederde op volmaakte wijze tot
stand komt, veel mensen direct aanspreekt.
De twee belangrijkste motieven van het Assepoester-sprookje zijn het meisje dat door
haar (stief)moeder slecht wordt behandeld,
maar bovennatuurlijke . hulp ontvangt van
haar gestorven moeder (of ook wel van een
dier, boom of fee), en het verlies van de
schoen van het meisje waardoor de prins naar
haar op zoek gaat. Het sprookje is zeer vaak in
de mondelinge overlevering aangetroffen. Er
zijn tot nu toe ruim zevenhonderd versies van
opgetekend, de meeste in Europa. Het
sprookje is daarnaast ook bekend in het Midden-Oosten, in Midden- en Zuid-Amerika en
in Azië, tot in China en Japan toe. De oudste
versie van het sprookje is in China in de ge
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Assepoester. Vier afbeeldingen uit het
Sprookjeskwartet naar sprookjes van de
gebroeders Grimm, van de firma Jumbo.

Assepoester
eeuw neergeschreven. Deze grote hoeveelheid sprookjes, die onderling tal van verschil
vertonen, vormen tezamen de zoge--len
naamde Assepoester-cyclus. Een eerste omvangrijke studie van dit complex en tevens de
eerste wetenschappelijke studie over een
sprookjestype maakte Marian Roalfe Cox aan
het eind van de i ge eeuw. Zij analyseerde op
minutieuze wijze de 345 haar toen bekende
optekeningen van het sprookje.
Binnen de Assepoester-cyclus kunnen enkele aparte sprookjestypen onderscheiden
worden. Tot het eerste type (AT 5 I oA, `Cinderella') behoren de versie van de gebroeders
Grimm (nr. 2I, 'Aschenputtel'), waarop de
hierboven gegeven samenvatting betrekking
heeft, en die van Perrault ('Cendrillon ou la
petite pantoufle de verre'), die haar glazen
muiltjes laat dragen. Dit type komt voornamelijk in Europa voor. De vroegste Europese
schriftelijke neerslag van dit sprookjestype
vinden we in de Pentamerone (1634-36) van
Basile. Ook binnen dit Europese type treffen
we weer allerlei variaties aan. Zo speelt bij
Perrault (1697) de moeder van Assepoester
geen rol en daarmee ook niet het motief van
de boom op haar graf en de vogels die haar
helpen. Assepoester wordt in de Perraultversie door een goede fee geholpen. Voorts
vergaat het de beide stiefzusters bij hem aanzienlijk beter dan bij de gebroeders Grimm:
hun ogen worden niet door de vogels uitgepikt, en de Franse Assepoester zorgt er zelfs
voor dat ook zij een goed huwelijk sluiten,
met rijke mannen. De Italiaanse versie in de
Pentamerone kent evenmin als die bij Perrault
de sterke band tussen moeder en dochter,
maar bevat wel het motief van de reis van de
vader van Assepoester en de geschenken die
deze voor zijn dochters meeneemt.
Het tweede sprookjestype van de Assepoester-cyclus kent een grotere verspreiding. Het

53

begint met het motief dat het door haar stiefmoeder verwaarloosde meisje door een behulpzame koe wordt bijgestaan. Dit wordt
door haar beide stiefzusjes ontdekt waarna de
stiefmoeder de koe doodt. In de ingewanden
van de koe bevinden zich kostbaarheden
waaruit een boom met kostbare vruchten
groeit die alleen door Assepoester geplukt
kunnen worden. Aansluitend volgt de episode
waarin Assepoester naar het bal gaat enzovoort. Dit sprookje is behalve in Europa ook
in het Midden-Oosten en Azië opgetekend.
Het vormt een combinatie van de typen AT
5 I OA en AT 5 I I en is door de gebroeders
Grimm in hun Kinder- and Hausmdrchen onder de titel » `Eenoogje, Tweeoogje, Drieoogj e' gepubliceerd (nr. 13 0).
In het derde sprookjestype (AT 510B, `The
Dress of Gold, of Silver, and of Stars') van de
Assepoester-cyclus ontbreekt het stiefmoedermotief. Het sprookje begint met de dood
van de moeder van de heldin en de wens van
de vader om zijn dochter, het evenbeeld van
haar moeder, te trouwen. Zij ontvlucht haar
vader en krijgt een nederige positie aan het
hof van een koning. Het tweede gedeelte van
het sprookje komt overeen met dat van de vorige typen en maakt het tot onderdeel van de
Assepoester-cyclus. Dit type is voornamelijk
in Europa opgetekend.
Naast deze verschillen in sprookjestypen,
die ieder hun eigen verspreiding hebben, zijn
er motieven die, niet gebonden aan een specifiek sprookjestype, slechts in bepaalde delen
van het verspreidingsgebied voorkomen. Een
opmerkelijk verschil tussen de Europese en
de Aziatische varianten betreft bijvoorbeeld
het feest in het paleis. Terwijl in alle Europese versies het feest de plaats is waar de prins
en Assepoester elkaar voor het eerst zien, ontbreekt dit motief vrijwel geheel in de Aziatische traditie. Voor zover daar van een feest
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sprake is, gaat het om een feest voor vrouwen
waar de prins niet bij aanwezig is. Verder treffen we in Oost-Aziatische versies de vis aan
als het behulpzame dier, terwijl dat elders
vaak een koe of een geit is.
Het is niet mogelijk om definitieve uitspraken te doen over tijd en plaats van ontstaan
van deze sprookjes. De oudste optekening
van het sprookje is een Chinese versie uit de
ge eeuw. Anna Brigitta Rooth komt in haar
omvangrijke studie (1961) over dit sprookje
op basis van de verspreiding van de verschillende typen en motieven tot de veronderstelling dat het moet zijn ontstaan in het MiddenOosten, van waaruit het zich richting Europa
en Azië kan hebben verspreid. Het oorspronkelijke sprookje zou dan al ca. 4000 jaar oud
kunnen zijn. Andere onderzoekers manen
wat dit betreft tot grote voorzichtigheid, alleen al omdat de Aziatische overlevering, vergeleken met de Europese, zeer gebrekkig is
gedocumenteerd. Zo wijst Nai-Tung Ting in
zijn studie (1974) van de Chinese en Vietnamese Assepoester-versies nadrukkelijk op de
mogelijkheid van een oorsprong in Vietnam,
vanwaar het zich richting Midden-Oosten en
Europa kan hebben verspreid.
Het Assepoester-sprookje is in Nederland
slechts in Friesland opgetekend. Van der
Kooi vermeldt een zevental varianten, waaronder een die volgens de sprookjesverzamelaar Dam Jaarsma al voor de Kinder- and
Hausmdrehen van de gebroeders Grimm in
Friesland bekend moet zijn geweest. Volgens
een notitie uit i 862 was het hier toen algemeen bekend, ook omdat het in die tijd als
boekje of op prenten werd verspreid. Ook in
Vlaanderen was het geliefd; uit dat gebied
kennen we zeventien varianten.
In het Assepoester-sprookje heeft men vaak
een diepere betekenis menen te kunnen ontdekken. Zo is het in de vorige eeuw wel als een

in oorsprong mythologisch verhaal over het
verschijnen van de dageraad (Assepoester)
geïnterpreteerd. Het verhaal is ook als een
herinnering aan vroegere rituelen opgevat. In
deze eeuw zijn psychologische interpretaties
de boventoon gaan voeren, waarin de sprookj eshandeling als een symbolisch verhuld, psychisch rijpingsproces wordt geduid. Dergelijke interpretaties worden onderbouwd door
aan de diverse sprookjesmotieven een passende symbolische betekenis toe te kennen:
de tak die Assepoesters vader voor haar meebrengt, wordt bijvoorbeeld geduid als een teken van Assepoesters opkomende belangstelling voor het onbewuste; de onmogelijke taak
om de linzenkorrels uit de as te verzamelen,
wordt als een psychologisch proces geduid,
waarin het bewustzijn orde in de chaos
brengt. Het sprookje wordt daarnaast ook als
weergave van een seksueel ontwikkelingsproces geïnterpreteerd. De schoen van Assepoester en het verlies ervan hebben hierin een
uitgesproken seksuele betekenis, terwijl bijvoorbeeld haar vlucht uit het paleis van de
prins wordt opgevat als een poging om haar
maagdelijkheid te behouden. De sprookjes
biedt veel aanknopingspunten voor der--teks
gelijke zingeving.
Het sprookje van Assepoester is veelvuldig
door literatoren bewerkt en gebruikt als stof
voor opera en ballet, onder andere door Rossini (La Cenerentola, 1817), Johann Strauss
(ballet Aschenbröbel) en Prokofj ev (Assepoester,
1944). Bij voorkeur wordt de tekst van Perrault gebruikt, waarschijnlijk omdat de heldin
hierin meer dan in de Grimm-versie op zichzelf is aangewezen. Ook als kinderboek en
kinderprent is het sprookje zeer populair.
Walt Disney heeft het, op basis van de Perrault-versie, in 1950 verfilmd (CINDERELLA).
Filmische parodieën treffen we onder meer
aan in een muzikaal-pornografische rolprent

Beer verliest staart
getiteld CINDERELLA 2000 (VS 1977) en in
het komische C I N D E R F E L LA (Frank Tashlin,
1960) met de Amerikaanse komiek Jerry Lewis in de hoofdrol.
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HOE DE BEER ZIJN STAART VERLOOR

heeft de vrouw van de wolf
segrim wijsgemaakt dat zij door haar
staart in het water te houden vissen kan vangen. Maar het is winter, dus de staart vriest
vast en Reynaert maakt van de gelegenheid
gebruik haar te verkrachten. Isegrim, die net
voorbijkomt, verjaagt Reynaert en weet zijn
vrouw te bevrijden. Maar het kost haar wel
een stuk van haar staart, en op haar gejammer
komen de dorpsbewoners af, die de beide
wolven deerlijk toetakelen. Ze kunnen maar
ternauwernood ontsnappen.

k

YNAERT

Dit verhaal (AT 2, `The Tail-Fisher') is naar
Reinaerts Historie, een continuatie uit ca. 1375
van het Middelnederlandse dierenepos Van
den vos Reynaerde (midden 13 e eeuw), waarin

slechts enkele regels aan dit voorval zijn gewijd en van geen verkrachting wordt gerept.
We vinden het verhaal ook al in de Franse
Roman de Renart (ca. I 175) en het iets oudere,
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kort voor I 150 gedichte, Middellatijnse dierenepos Ysengrimus, dat aan de Vlaamse
meester Nivardus toegeschreven wordt. Het
bleef nadien literair populair en blijkt in de
19 en we eeuw — zonder de verkrachtingsscène en altijd met een mannelijk slachtoffer
— in vrijwel geheel Europa een geliefd diersprookje. En het heeft zich van hieruit ook
verspreid in Azië, Noord- en Midden-Amerika en Zuid-Afrika. Vooral in Noord- en
Midden-Europa, maar ook in Nederland
(waar het behalve in de Zaanstreek en de
Liemers voornamelijk in Friesland werd
genoteerd) en Vlaanderen, is het meestal niet
de wolf die zijn staart verliest, maar de beer,
waardoor het sprookje een etiologisch,
een natuurverschijnsel-verklarend karakter
krijgt: hoe het komt dat de beer maar zo'n
klein stompje staart heeft. Wel blijft de vos
vrijwel altijd de bedrieger, die zijn domme
vriend als in zo veel diersprookjes in de luren
legt en aldus weer eens te meer duidelijk
maakt dat list en slimheid kracht en macht te
boven gaan.
Deze vorm lijkt de meest waarschijnlijke en
daarom de oudste. Waar en wanneer dit
sprookje ontstaan is, is echter nog onduidelijk
en onderwerp van menige controverse. Een
gebied met een koud of gematigd klimaat in
Midden- of Noord-Europa en een tijdstip
vóór de Ysengrimus, voor ca. I 15o dus, lijken
het meest waarschijnlijk. In Reynaert-volksboeken werd dit verhaal tot diep in de ie
eeuw in Nederland en Vlaanderen verspreid.
Zij hebben de mondelinge overlevering haar
voorkeur voor de beer-redactie niet kunnen
ontnemen, maar zullen wel het zo nu en dan
opduikende spreekwoord "Het is te laat", zei
de vos, en hij zat met zijn staart in het ijs vastgevroren' opgeroepen hebben.
Een andere streek van de vos, die van de visdiefstal (AT I, `The Theft of Fish'), wordt in
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de Reynaert slechts aangeduid maar in wil de haas pakken en zet de korf neer, waarop
Noord- en Midden-Europa in de monde- de vos, de helper van de haas, zich met het
linge overlevering vaak als inleiding tot het brood uit de voeten maakt. Deze redactie is
staartavontuur gebruikt: de vos houdt zich (ook als schoolleesboektekst) geliefd gewordood op de weg als hij een man met een wa- den in een bewerking door Ludwig Bechstein
gen vis aan ziet komen. De man, begerig naar (i 8o i -6o): `Der Hase and der Fuchs', in zijn
zijn pels, smijt hem bij de vissen op de wagen. Deutsches Mârchenbuch (1857). Diens sprookDe vos gooit eerst ongemerkt de vissen op de jesboeken kenden in de ie eeuw een veel
weg, daarna springt hij zelf van de wagen. De grotere populariteit dan die van de gebroewolf probeert hetzelfde maar wordt gesnapt ders Grimm.
(dit in geval het sprookje van de visdiefstal
Op de vraag of het visdiefstal-sprookje oorzelfstandig wordt verteld) of de vos belooft spronkelijk zelfstandig was of gezien moet
hem te leren hoe zelf vissen te vangen. In dat worden als een deel van het staart-sprookje,
geval volgt het staartverhaal.
dat zich later zelfstandig heeft gemaakt, is tot
Ook dit diersprookje vinden we voor het nu toe geen bevredigend antwoord gegeven.
eerst in de Ysengrimus, zij het dat de zich dood Voor het eerste pleit dat het al in de oudste lihoudende vos hier een lopende boer een ham teraire lezingen (vanaf de 12 e eeuw) als een op
ontfutselt. Het kent eveneens een lange lite- zichzelf staand verhaal werd gepresenteerd.
raire traditie en een buitengewone, bijna we- Hoe dan ook, het is vrijwel zeker in Europa
reldwijde verspreiding in de mondelinge ontstaan.
overlevering. Al naar gelang de voorhanden
JURJEN VAN DER KOOI
zijnde diersoorten en voedselbronnen kent TEKSTEN: Bechstein 1967, pp. I42-144; Boeken
het vele variaties. In Nederland is het tot dus1903a, pp. I 14-I I5 Van der Kooi /Schuster-ogen
verre maar één keer opgetekend, in 1973 bij 1994, nr. 239; Lulofs 1983, vs. 1504-1507; De Meyere
de Friese meesterverteller Roel Piters de 1925-33, Iv, p. 13; De Mont/De Cock 1 9 2 5, p. 6 5;
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van de wagen gegooide vissen oppeuzelen, nr. 435, 462; Sinninghe I943 a p. 17; Tubach 1969;
zodat de vos alleen de graten blijven. In de VDK p. 285.
mondelinge overlevering mag dit slot dan
atypisch zijn, het sluit wel aan bij de schriftelijke traditie van Van den vos Reynaerde (vs.
205-2 i6). Ook in Vlaanderen is dit verhaal
BELLE EN HET BEEST
maar eenmaal gevonden, in de traditio--type
nele vorm.
EN koopman gaat op reis en belooft voor
In een van de meest verbreide redacties (Euzijn drie dochters iets mee te nemen. De
ropa, India, China, Spaanstalig Amerika) van jongste zegt tevreden te zullen zijn met een
dit sprookje (het subtype AT i, `The Fox roos. De vader keert terug in de winter, maar
Steals the Basket') houdt een haas zich dood vindt toch een roos, in een tuin bij een geals iemand met een broodkorf passeert. Deze heimzinnig, ogenschijnlijk verlaten slot. In
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weer kwijt doordat zij een taboe overtreedt,
maar na een lange moeizame zoektocht weet
zij hem terug te vinden. Bekendste typen uit
deze groep zijn wel het langere AT 42 5A (`The
Monster [Animal] as Bridegroom') en het
korte AT 425G. Ze zijn beide ook verschillende malen in Nederland en Vlaanderen genoteerd.
In de druk van 1815 van hun Kinder- and
Hausmdrehen brengen de gebroeders Grimm
een versie van AT 425A met als titel `Der Eisenofen' (nr.12 7). Zij kregen haar in 1813 van
Dorothea Viehmann uit Zwehrn. Een koningsdochter is in het bos verdwaald. Ze stuit
op een ijzeren oven waaruit een stem klinkt
die belooft haar weer naar huis te zullen brengen. Als tegenprestatie moet ze daarna de
oven open krabben en dan trouwen met de
prins die erin opgesloten zit. Als de koningsdochter weer thuis is, vertelt ze haar vader het
hele verhaal. De koning wil zijn enige dochter
niet kwijt, en besluit de oven om de tuin te leiAldus kort samengevat de `Histoire de la bête' den. Eerst stuurt hij een molenaarsdochter
van Gabrielle-Suzanne Barbot, vrouwe van die zich als de prinses moet voordoen, daarna
Villeneuve, in haar roman La jeune Améri- een dochter van een varkenshoeder. De oven
quaine et les contes manins (Den Haag 1740). In heeft het bedrog in de gaten en eist dat de ko1756 neemtJeanne-Marie Leprince de Beau- ning de derde keer zijn echte dochter stuurt.
mont (1711 -8o) dit verhaal met enkele uit- Dan gaat de koningsdochter met een mes
breidingen over in haar Magazin des enfants, naar de oven toe, en krabt hem open. Een
waarmee de literaire en later ook mondelinge mooie, jonge koningszoon komt tevoorzegetocht begint van dit sprookje van `Belle schijn. Hij staat haar toe haar vader te bezoeen het beest'. Het is AT 425C, `Beauty and ken voordat de bruiloft plaatsheeft, op voorthe Beast', en maakt deel uit van een vrijwel waarde dat zij niet meer dan drie woorden
wereldwijd verspreide thematische groep met haar vader wisselt. Maar het meisje
sprookjes (AT 425 e.v.) die opgebouwd zijn breekt dit taboe, waarna de jonge prins spoorrond de volgende kernmotieven: een jonge loos verdwijnt. Om haar aanstaande te kunvrouw wordt al of niet tegen haar wil gecon- nen vinden, moet de koningsdochter een glafronteerd met een tot een monster (een dier) zen berg beklimmen (vergelijk de »Prinses op
betoverde prins, die haar meestal aan haar va- de glazen berg), over drie snijdende zwaarden
der heeft ontfutseld en die zij kan onttoveren stappen, en over een groot water zwemmen.
door met hem te trouwen. In uitgebreidere Met behulp van padden lukt haar dat. Ze
subtypen of redacties raakt zij dan haar man komt dan bij het kasteel waar haar geliefde,

die tuin is het zomer. Hij plukt de roos; maar
dan verschijnt een monster, een beest, ten tonele, dat in ruil voor de bloem van de koopman een van diens dochters eist, die zich vrijwillig moet melden.
De jongste verklaart zich bereid. Ze moet
nu in het slot wonen, en elke avond bezoekt
het beest haar. Het is heel vriendelijk en zij
begint zich langzamerhand aan hem te hechten, maar schrikt er toch elke keer weer voor
terug om in te gaan op zijn verzoek bij haar te
mogen slapen. Overdag is ze alleen en verveelt ze zich. Daarom mag zij haar vader bezoeken. Die raadt haar aan om met het monster te trouwen.
Als ze, te laat, in het slot terugkeert ligt het
monster op sterven. Ze besluit nu om zich aan
hem te geven. Hij kruipt in het donker in haar
bed. De volgende ochtend ligt een knappe
jonge man naast haar.
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De koopman die een roos heeft geplukt, smeekt
het beest om vergeving. Illustratie van Gordon
Browne bij de vertelling van Laura E. Richards,
Londen 1886.
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die haar vergeten is, woont met zijn nieuwe
echtgenote. De koningsdochter koopt de
echtgenote om met mooie jurken en krijgt
toestemming drie nachten bij de prins door te
brengen. In de derde nacht heeft de koningszoon in de gaten wie zij is. Hij laat zijn echtgenote achter en trouwt met de dappere koningsdochter.
De gebroeders Grimm namen AT 42 5c ook
op: `Das singende springende Löweneckerchen' (nr. 88, uit Kassel, in 1813 verteld door
Wilhelm Grimms latere vrouw Dortchen
Wild).
Een Friese versie van AT 42 5A , in i 974 door
Roel Piters de Jong aan Ype Poortinga verteld, loopt zo: een koning belooft voor zijn
drie dochters iets bijzonders mee te nemen
wanneer hij thuiskomt van een lange reis.
Zijn jongste dochter wil een bijzondere
bloem, die alleen in het nest van een witte
wolf te vinden is. De wolf zegt hem de bloem
toe, op voorwaarde dat de koning hem datgene wat hij bij thuiskomst het eerste tegenkomt, schenkt. Dit is zijn jongste dochter. De
koning stuurt de wolf eerst een herderin, dan
een tuinmansdochter, maar het bedrog komt
uit en hij moet toch zijn eigen dochter sturen.
Zij ontdekt dat de wolf 's nachts een prins is,
en vertelt dit, tegen zijn verbod in, aan haar
zusters. De prins verdwijnt, en het sprookje
loopt op dezelfde manier af als `Der Eisenofen'.
Dit sprookje is tot op_zekere hoogte het
spiegelbeeld van »Man zoekt zijn verdwenen
vrouw: daarin moet niet de heldin haar bruidegom hervinden, maar omgekeerd de held
zijn bruid.
Deze groep sprookjes hoort tot de best bestudeerde. Reden hiervoor is vooral het verhaal `Amor en Psyche' dat de klassieke
Griekse schrijver Apuleius (2e eeuw n.C.) in
zijn Metamorphosen heeft opgenomen: een
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Houtsnede uit Popular Tales of the Olden Time, z.j.,
ca. 1840. Het beest smeekt Belle zijn vrouw te
worden.

koning heeft drie dochters, van wie de jongste, Psyche genaamd, de mooiste is. Ze is zelfs
zo mooi, dat Venus jaloers op haar wordt.
Daarom laat Venus haar zoon Amor naar de
aarde gaan om ervoor te zorgen dat Psyche
verliefd wordt op de lelijkste man die er te
vinden is. Haar vader krijgt van een orakel te
horen dat hij zijn dochter op een rots moet
plaatsen, vanwaar ze zal worden meegenomen door haar afzichtelijke echtgenoot. Psyche wordt dan meegenomen door de god Zephyrus, die door Venus is gestuurd. Psyche
komt terecht in een lieflijk oord, waar ze bij
haar echtgenoot Amor (of Cupido — niet de
lelijkste dus) wordt gebracht; hij blijft echter
onzichtbaar voor haar. Hij blijft 's nachts bij
haar, maar vertrekt weer voor het aanbreken
van de dag. Wanneer Psyche haar nieuwsgierigheid naar het uiterlijk van haar man niet
langer kan bedwingen, blijft ze 's nachts wakker om hem te kunnen aanschouwen. Ze ziet
dan een mooie jonge god liggen en morst uit
ontroering een druppel gloeiende lampenolie
op zijn borst. Amor ontwaakt en reageert zeer
vertoornd op de nieuwsgierigheid van Psyche. Ze moet, om de gunst van haar man te
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herwinnen, drie moeilijke opdrachten uitvoeren. Venus beveelt haar een grote hoeveelheid koren te bewerken, wol afkomstig
van gevaarlijke schapen mee te brengen, en
een vaas te vullen met water uit een door draken bewaakte bron. Met hulp van de dieren
weet Psyche deze opdrachten te volbrengen.
Venus laat nog niet af en geeft nu opdracht
schoonheidszalf uit de onderwereld te halen.
Weer weet Psyche alle hindernissen te overwinnen. Ze wil zichzelf echter nog mooier
maken door de schoonheidszalf te gebruiken.
Wanneer ze het potje opent, valt ze bewusteloos neer. Amor snelt te hulp en brengt haar
weer bij. Venus vergeet haar wrok jegens Psyche en het bruidspaar mag opstijgen naar de
Olympus.
Dat dit verhaal inhoudelijk bij de `Belle en
het beest'-thematiek aansluit mag duidelijk
zijn, maar de vraag is tot welk genre het gerekend moet worden: is het een sprookje of een
voorloper van het sprookje, een mythe of een
allegorie? Dat er nauwe relaties bestaan tussen mythen en sprookjes weten we, maar hoe
die liggen en welk genre er het eerst was is
nog altijd onderwerp van debat. Allegorische
en mythologische namen als Amor, Psyche,
Tristitia en Voluptas pleiten voor een zinnebeeldige interpretatie van Amor en Psyche.
De hoofdpunten van de verhaallijn echter —
een koning heeft drie dochters, een van de
dochters trouwt met een `monster' en moet
een aantal moeilijke opdrachten uitvoeren, de
dieren helpen haar, waarop een verzoening
volgt — zijn ook terug te vinden in nog bestaande sprookjes. Het is niet zeker of Apuleius zijn verhaal heeft ontleend aan een oudere mondelinge overlevering. En dan is het
ook nog helemaal niet zeker of die oudere
mondelinge overlevering al deel uitmaakte
van wat zich veel later zou voordoen als de
`Belle en het beest'-groep. Als dit laatste het

geal is, dan zou deze zo'n 1500 jaar vrijwel onopgemerkt in de volksmond doorgegeven
zijn. Is dit niet zo, dan moeten we concluderen dat deze groep in aanzienlijke mate beïnvloed is door Apuleius' in de oudheid en
nieuwe tijd zeer bekende literaire tekst. Deze
twee stellingen raken een van de kernproblemen bij het sprookjesonderzoek: werd de
mondelinge sprookjesoverlevering gevoed en
beïnvloed, of zelfs op gang gebracht door de
literaire, en zo ja, in welke mate? Dat die invloeden er zijn is overduidelijk, maar of ze bij
deze groep zo ver gaan dat deze overlevering
erdoor is opgeroepen is nog steeds een twistpunt.
Dit sprookje is psychologisch wel geïnterpreteerd als (het verslag van) een droom die in
het begin veel weg heeft van een nachtmerrie
omdat de echtgenoot, die in de droom verschijnt, in het echt reeds gestorven zou zijn.
Volgens deze interpretatie verschijnt de man
in de huid van een dier of in de gedaante van
een monster omdat de droombelevenis zo intens is. De afstand tussen de beide geliefden
en het verlies worden benadrukt doordat de
echtgenoot zich in een onbekende of huiveringwekkende gedaante vertoont. Wanneer
hij zich vervolgens in zijn ware gedaante laat
zien en de reeds overleden geliefde hervonden is, verandert de nachtmerrie in een wensdroom. De houdbaarheid van deze theorie is
door latere onderzoekers echter in twijfel getrokken.
Deze sprookjesstof heeft veel kunstenaars
geïnspireerd. Enkele voorbeelden: de schilder Rafaël (1483-I 520) ontleende aan Amor
en Psyche de stof voor enige fresco's en composities. In 1671 werd een ballet getiteld Psyche opgevoerd waaraan zowel Molière als
Corneille heeft meegewerkt. Fontenelle vervaardigde een opera genaamd Psyche. De
Duitse dichter Wieland gaf in 1770 en 1774

Bijziende vrijster
brokstukken uit van een allegorisch gedicht
met de naam Psyche. In Nederland publiceerde Louis Couperus in 1898 zijn sprookjesachtige Psyche, maar deze poëtische novelle
behandelt niet de geschiedenis van Amor en
Psyche, doch vertelt het verhaal van hun nazaten: prins Eros, prinses Psyche en haar zusters Emeralda en Astra.
Ook in de filmgeschiedenis is het thema van
de verbintenis tussen een mooie vrouw en een
afzichtelijk beest behandeld. Jean Cocteau
maakte in 1946 de film LA BELLE ET LA
BÊTE, en de Walt Disney Company bracht in
1991 de muzikale tekenfilm BEAUTY AND
THE BEAST uit, in Nederland in roulatie gebracht onder de titel BELLE EN HET BEEST.
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TEKSTEN:
KHM

DE BIJZIENDE VRIJSTER

E

rijke boer heeft maar één dochter. Ze
ziet er goed uit maar is erg bijziend — en
dat schrikt alle vrijers af. Haar moeder weet
raad. Als er weer een vrijer komt zal ze een
naald op tafel leggen. Het meisje moet haar er
dan onder het praten op wijzen, dan kan de
vrijer zien dat er met haar ogen niets mis is.
Als er weer een vrijer komt, toont deze zich
onder de indruk van het gezichtsvermogen
van de dochter, en alles gaat goed — totdat het
EN
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meisje tijdens het avondeten de kaas op tafel
voor de kat aanziet en hem eraf slaat.

In traditionele humoristische volksverhalen
zoals dit wordt weinig of geen mededogen
getoond met oude vrijsters en mensen met
gebreken. De pogingen van ouders om voor
hun niet geheel vlekkeloze dochters toch een
passende man te vinden — een in het verleden
vaak bittere noodzaak — roepen enkel hoon en
spot op.
Bovenstaand verhaaltje (AT 1456, `The
Blind Fiancée') werd genoteerd door Kornelis ter Laan (1871- 1963), de eerste socialistische burgemeester in Nederland (Zaandam),
een groot man in de Groninger beweging en
wetenschap en een onvermoeibare publicist
op het terrein van het (Groninger) volksverhaal. Het hoort thuis in Noord-, Midden- en
Oost-Europa en is van hieruit ook meegenomen naar Noord-Amerika en Zuid-Afrika. In
het Romaanse taalgebied is het niet aangetroffen, in Vlaanderen evenmin; in Nederland alleen in de noordelijke helft — maar daar
bleek het dan ook zeer geliefd. Alleen in
Friesland is het vanaf 1845 al dertig keer genoteerd. Op één na stammen alle bekende lezingen van dit verhaaltype uit de i ge en we
eeuw. Die ene, uit het kluchtboek Lustiger
Historien Schreiber (1729) van Friedrich Julius
Rottmann, laat zien dat het type in Duitsland
ook in de vroege i 8e eeuw al circuleerde.
Het kent nog een tweede helft, waarin de
bijna bedrogen vrijer op uiterst banale wijze
wraak neemt. Dit vervolg is fatsoenshalve in
gepubliceerde teksten vrijwel altijd weggelaten (het ontbreekt ook bij Rottmann), maar
wordt er in grote delen van het verspreidingsgebied, ook in Friesland, door de vertellers
vaak en graag aan vastgeknoopt. Het meisje
wordt hierin nog verder belachelijk gemaakt.
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De vrijer laat niet merken dat hij moeder en
dochter doorheeft en blijft die avond bij het
meisje. Als ze hem bij het afscheid om een kus
vraagt, stroopt hij de broek naar beneden en
houdt hij haar zijn achterwerk voor. Ze ziet zo
weinig dat ze niets in de gaten heeft, en als de
volgende dag haar moeder of vriendinnen
haar vragen hoe hij was, zegt ze dat hij een
ruige baard, dikke wangen, een slechte adem
en dergelijke had, of dat ze denkt dat hij een
klerk is omdat hij een pen achter zijn oor, of
een pen met inktpot om de hals had hangen.
Qua intentie en motieven nauw met `De bijziende vrijster' verwant is `De drie lispelende
meisjes' (AT 1457, `The Lisping Maiden').
Uitgangspositie en probleem zijn hetzelfde,
alleen heeft de moeder hier drie knappe
dochters met een spraakgebrek. Als een vrijer
komt om zijn keuze te maken, drukt ze hun
dan ook op het hart flink te spinnen maar
niets te zeggen. Alles gaat goed totdat de
draad van de oudste breekt. `Tied bekke ta'
('de tried brekt oan twa', de draad breekt
doormidden), zegt ze. `Kobe ga' ('knoopje se
gear', knoop ze aan elkaar), raadt de middelste aan. `Mem sei we soene fije, en we pekke
olle tije' ('Mem sei, we soene swije en we
sprekke alle trije', moeder zei, we moesten
zwijgen en we spreken alle drie), voegt de
jongste hier verwijtend aan toe. Deze
kromme zinnetjes zijn overgenomen uit een
versie die de Friese voorman en dichter Harmen Sytstra (1817-62) in 1846 opschreef.
Dit verhaaltype kent een ruimere verspreiding dan het vorige: grote delen van Europa,
het Midden-Oosten, India, China, Japan en
Midden- en Zuid-Amerika. Het lijkt, al stammen ook hier vrijwel alle bekende varianten
weer uit de laatste twee eeuwen, dat dit type
wat ouder is. We vinden het tenminste al in
1555 in een lied van de Neurenberger
schoenmaker en `Meistersinger' Hans Sachs

`Die drey paurn dochter'. In
Nederland kennen we het alleen uit Friesland
(tien maal) en een enkele maal uit Groningen.
In Vlaanderen is het niet opgetekend.
Beide verhalen horen bij een grotere groep
waarvan het kernmotief is: een meisje (meisjes) wordt (worden) door een vrijer getest op
haar (hun) kwaliteiten als vrouw of toekomstige boerin. Deze groep valt weer uiteen in
twee subgroepen:
a. Een meisje wordt getest. Ze probeert de
schone schijn op te houden maar valt jammerlijk door de mand, en:
b. Een man test een groep meisjes op ijver of
netheid. Slechts één (de jongste, onaanzienlijkste) doorstaat de proef en haar neemt hij
tot vrouw.
Als voorbeeld van a. kunnen `Het ijverige
meisje' (AT 1451, `The Thrifty Girl') en `De
sleutel in het vlas' (AT 1453, `Bride Test: Key
in Flax Reveals Laziness') dienen. In het eerste verhaaltype, door de gebroeders Grimm
als `Die Schlickerlinge' in hun Kinder- and
Hausmizrchen (nr. 156) opgenomen, maakt
een dienstmeisje een mooi kleed van het vlas
dat haar rijke meesteres verspilt. Als de verloofde van de meesteres hier achterkomt kiest
hij voor het dienstmeisje. In het tweede type
stopt een vrijer die twijfelt aan het vele spinnen waar zijn meisje zich op laat voorstaan de
sleutel van haar kleerkast in de spinrok. Ze
vindt hem niet terug. Voorbeelden van b.
zijn: `De bezem op de drempel' (VDK 145IA*)
en `Het kaassnijden' (AT 1452, `Bride Test:
Thrifty Cutting of Cheese'). In het eerste geval legt een jongeman enkele meisjes een bezem in de weg. Sommigen stappen eroverheen, anderen struikelen erover, maar één
veegt de boel aan en zet hem dan weg. In het
tweede (Kinder- and Hausmdrehen nr. 15 5) geval zet hij drie zusters een kaas voor. De eerste eet hem met korst en al, de tweede snijdt
(1494-I576):
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de korst veel te ruim af, de derde precies goed. worden. Soms moeten de vrijers niet een panIn ons taalgebied zijn deze meer didactische nenkoek bakken maar een sigaar opsteken.
dan humoristische verhalen minder bekend. Wie het zwavelstokje (de lucifer) niet wegHet tweede is een keer in Vlaanderen geno- gooit maar bewaart, wordt gekozen. Ook dit
teerd, het derde vinden we nogal eens in is weer een typisch ige- en zoe-eeuws volksNoord-Nederlandse almanakken en het is verhaal, al vinden we het motief van een panook een enkele maal in de Friese mondelinge nenkoek door de schoorsteen gooien in een
andere context al in i 600 bij de Hessische juoverlevering aangetroffen.
Verwant hiermee is een waarschijnlijk wijd rist Otho Melander. We kennen het uit
verspreid, maar slechts zelden geattesteerd Noord-Duitsland, Nederland (met name
verhaal waarin de seksuele rijpheid van meis- Friesland, waar het vanaf 1846 tien keer is gejes wordt getest. Het heeft voorlopers in de vonden), Vlaanderen (een keer) en Frankrijk.
JURJEN VAN DER KOOI
oudere Engelse en Duitse kluchtliteratuur,
maar wordt in Friesland tegenwoordig zo TEKSTEN: Dykstra 1895-96, II, pp. I17-I18; De
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volksverhalen waarin een vrijstertest centraal
staat. Het in het genre sprookje zo opvallende
BLAUWBAARD
motief van het testen van de kwaliteiten van
vrijers (vergelijk bijvoorbeeld de » Prinses op
EN rijke maar vreemde man, met een
de glazen berg) daarentegen ontbreekt in de
blauwe baard en met enkele verdachte
genres klucht en didactisch verhaal zo goed
als helemaal. Die richten, waar er een sekse huwelijken achter de rug, trouwt de jongste
gelaakt en opgevoed moet worden, zich toch dochter van een alleenstaande dame. Kort na
vooral op het zwakke geslacht. Een opval- het huwelijk gaat hij op reis. Voor hij weggaat
lende uitzondering is 'Pannenkoekbakken als geeft hij zijn vrouw een bos sleutels, maar één
vrijerstest' (vDK 864*). Een man laat de drie bepaalde kamer verbiedt hij haar te betreden.
vrijers van zijn dochter elk een pannenkoek Een reden geeft hij niet. De jonge vrouw kan
bakken. De eerste gooit hem bij het omkeren haar nieuwsgierigheid echter niet bedwinzwierig omhoog en vangt hem dan weer op. gen, daalt prompt de trappen af naar de kelder
De tweede is nog knapper: hij gooit hem door en opent de deur naar de verboden kamer.
de schoorsteen, loopt naar buiten en vangt Daar vindt ze de lijken van haar vermoorde
hem daar keurig in de pan. De derde daaren- voorgangsters. Ze schrikt, waarbij de sleutel
tegen keert hem met een mes heel voorzich- uit haar hand valt. De sleutel blijkt een magitig om. Hij krijgt het meisje; een voorzichtige sche sleutel te zijn waar plots bloed aan kleeft
en bedaarde man zal de beste echtgenoot dat er niet meer af gaat.
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Blauwbaard keert al snel terug en ontdekt
wat zij heeft gedaan. Zij moet sterven, maar
mag nog een laatste gebedje doen. Zij laat
haar zuster, die toevallig op bezoek is, op de
toren uitkijken naar haar broer die zijn komst
al aangekondigd had. De drie kreten om hulp
van de in doodsangst verkerende vrouw laten
de spanning tot grote hoogte stijgen: `Zuster
Anna, ziet ge al iets komen?' De broer dringt
het slot binnen op het moment dat Blauwbaard toe wil slaan. Hij doodt hem en bevrijdt
zijn zuster. Zij hertrouwt en met de schatten
van Blauwbaard kunnen allen voortaan een
onbekommerd bestaan leiden.

Dit bekende sprookje van de bloeddorstige
Blauwbaard staat in de Aarne-Thompson-catalogus vermeld onder nummer AT 311, `Rescue by the Sister'. Het verhaalverloop en de
plot van het sprookje vertonen verwantschap
met die van AT 312, `The Giant-Killer and
His Dog'. Het is geen wondersprookje in de
eigenlijke zin van het woord, eerder een novellesprookje, want in plaats van op het bovennatuurlijke ligt het accent op het spannende avontuur en de redding op het laatste
moment.

Twee afbeeldingen uit een centsprent, uitgegeven door de firma Brepols & Dierckx Zoon te
Turnhout, ca. i 880.

Perrault heeft het sprookje in 1695 voor het
eerst in handschrift opgetekend. In 1953 is
een eerste afschrift van de originele tekst teruggevonden, in lederen band en met het wapen van Elisabeth Charlotte, Mademoiselle
de Chartres, een nicht van Lodewijk de Veertiende. Aan haar is ook de eerste uitgave van
Contes de ma mère l'oye in druk opgedragen,
die in 1697 uitkwam. Het sprookje verscheen
hierin onder de titel `La barbe bleue'. Tussen
het manuscript en de versie in druk zijn minimale verschillen.
Mogelijkerwijs heeft een in heel Europa
verspreid volkslied over een vrouwenmoordenaar Perrault bij het schrijven van Blauwbaard beïnvloed. Hiermee wordt dan het uit
het Oosten stammende taboe-motief van de
verboden deur verbonden, evenals de plaats
van de moord, het kasteel van Blauwbaard.
Ook in de Kinder- and Hausmizrchen i i . Anhang van de gebroeders Grimm vinden we het
verhaal onder nr. 9 met de titel 'Blaubart'.
Het verhaal heeft daar een iets ander verloop.
Het meisje wordt in deze variant uitgehuwelijkt aan Blauwbaard, maar vraagt haar broers

Blauwbaard
voor zij met de man meegaat of die haar te
hulp willen komen als ze haar horen huilen of
schreeuwen. Wanneer Blauwbaard haar inderdaad wil vermoorden, rent zij naar boven
en roept haar broers driemaal om haar te hulp
te komen. Zij dringen het slot binnen, doden
de ridder en hangen hem op in de verboden
kamer tussen zijn vorige slachtoffers.
Bij Ludwig Bechstein vinden we het
sprookje van Blauwbaard in zijn Deutsches
Mdrehenbuch uit 1857 onder de titel `Das
Marchen vom Ritter Blaubart'. In deze versie
is de zus van Blauwbaards jonge echtgenote
op bezoek, betreden zij samen de verborgen
kamer en worden zij gered door meerdere
broers.
In het verhaal zijn twee motieven met elkaar
verweven: het motief van de vrouwenmoordenaar die moet boeten voor zijn misdaden,
en het motief van de verboden kamer. Beide
motieven hebben van oorsprong niets met elkaar van doen. De verboden kamer en het reizen, in combinatie met het negeren van zijn
verbod de kamer te betreden, zijn slechts legitimaties voor Blauwbaard om zijn vrouw te
doden. Hij had zijn jonge vrouw ook zonder
opgaaf van reden kunnen vermoorden. Sommige onderzoekers zien een zekere verwantschap met Middelduitse liedteksten als die
van `Ritter Ulinger', `Ritter Ulrich', `Ritter
Adelger' en het (pas vanaf ca. 1830 bekende)
`Lied van Heer Halewijn'. De ridder, Heer
Halewijn, lokt met zijn gezang de jonkvrouw.
Zij gaat naar hem toe, wordt voor ze gaat nog
verscheidene keren voor hem gewaarschuwd
('Die derwaert gaen en keeren niet'), maar
komt uiteindelijk bij Heer Halewijn op een
plek in het bos. Hij beveelt haar dan zich uit te
kleden, waarop zij hem het advies geeft zijn
kleed uit te trekken, anders zou dit wel eens
smerig kunnen worden van het rondspattende bloed:
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Een toespeling op het motief van `Zuster Anna,
ziet gij nog niets komen ?' in U. Uderzo, Asterix in
Indus-Land. Parijs 1987.

Maer trekt eerst uit uw opperst kleed,
Want maegdenbloed dat spreit zoo breed,
Zoo 't u bespreide het ware mi leed.

Wanneer de ridder vervolgens het kleding
hoofd uittrekt, hakt zij hem het-stukoverh
hoofd af. Op zijn paard rijdt ze naar huis:
Daer werd gehouden een banket.
Het hoofd werd op de tafel gezet.

Het bevel van Heer Halewijn aan het meisje
om zich uit te kleden kan als een aanduiding
voor het thema van de lustmoord opgevat
worden. Blauwbaard, Heer Halewijn, Ritter
Ulrich, Adelger en Ulinger zijn symbool van
de lustmoordenaar die vrouwen verleidt en ze
daarna afslacht. Het sprookje dient dan ook
als een waarschuwing opgevat te worden.
Een geheel andere visie op het sprookje
geeft de psychoanalyticus Bruno Bettelheim.
In zijn analyse van Blauwbaard verwijst hij
naar Grimms 'Fitchers Vogel' en stelt vervolgens dat beide sprookjes in essentie een seksuele boodschap in zich dragen. Tijdens de
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afwezigheid van de heer des huizes geeft de
heldin zich over aan seksuele ontrouw. De
bebloede sleutel zou dan ook fallisch moeten
worden opgevat en symbool zijn van de ontmaagding. Bettelheim stelt dat in bepaalde
delen van de wereld de seksuele ontrouw van
de vrouw met de dood bestraft wordt. Het
sprookje is volgens hem te interpreteren als
een verhaal over seksuele verleiding. Echtelijke ontrouw, gesymboliseerd in de bebloede
sleutel, is in Bettelheims analyse dan ook iets
waarvoor begrip gevraagd moet worden. Als
de bedrogen partner de ontrouw niet begrijpt, is hijzelf degene die daaronder lijdt.
Wie voor de seksuele ontrouw wraak zoekt,
verliest zijn menselijke waardigheid.
Daarnaast zijn er ook onderzoekers die verbanden leggen tussen Blauwbaard en andere
sprookjes, zoals `Marienkind' (AT 710), de »
Roverbruidegom (AT 955) en 'Fitchers Vogel' van de gebroeders Grimm, respectievelijk nummer 3, 4o en 46 in hun Kinder- and
Hausmdrehen. Vooral `Fitchers Vogel' vertoont qua verhaalopbouw en thematiek heel
sterke gelijkenissen met het verhaal van
Blauwbaard. Wat betreft de motieven: het
motief van de verboden kamer komt terug
in `Marienkind' en het Roverbruidegom sprookje.
Een aardige omkering van het Blauwbaardsprookje vinden we in Louis Couperus' `De
dochter van Blauwbaard' in Het Vaderland
van 30 oktober 1915. Blauwbaard is in deze
versie geen man die vrouwen vermoordt,
maar een vrouw die mannen verzamelt. Zij
wordt daarvoor uiteindelijk wel terechtgesteld. De sprookjesstof is verder door Bela
BartOk tot opera bewerkt: De burcht van hertog
Blauwbaard uit 1918. Er zijn verschillende
films gewijd aan het Blauwbaard -thema,
waarin de vrouwenmoord afwisselend serieus
en parodistisch behandeld wordt: BLUE -

(E.G. Ulmer, vs 1944), BLUEB EARD (E. Dmytryk, Italië, Frankrijk, Duitsland, Hongarije 1972), BLUEBEARD (Claude
Chabrol, Frankrijk 1963; ook bekend onder
de titel LANDRU), BLUEBEARD'S EIGHTH
WIFE (E. Lubitsch, vs 1938) en BLUEBEARD S TEN HONEYMOONS (Lee Wilder,
Engeland 1960).
Het mondeling overgeleverde sprookje van
Blauwbaard wordt in Europa, Azië en Afrika
gevonden. Ook op de Antillen en in de voormalige Spaanse, Franse en Engelse koloniën
van het vasteland van Noord- en Zuid-Amerika zijn Blauwbaard -verhalen bekend. Wat
betreft Nederland zijn er vijf Friese, één Groningse en één Drentse versie uit de mondelinge overlevering bekend. In Nederland is
het sprookje ook als volksprent verspreid geweest. Uit Vlaanderen kennen we het
sprookje maar één keer. De Friese verteller
Anders Bijma vertelt het Blauwbaard-verhaal
als volgt: Blauwbaard trouwt achter elkaar
met verschillende rijke vrouwen. Hij verzekert ze hoog en kietelt ze vervolgens dood.
Hij verbrandt hun lijken in een salamanderkachel, maar bij het zevende lijk wordt hij betrapt. Hij pleegt daarna zelfmoord door zich
op te hangen.
BEARD
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Guido Gezelle (1830-99) publiceerde zijn
`Boerke Naas', een van zijn bekendste humoristische gedichten, geliefd ook in bloemlezingen en als voordrachtstekst, voor de eerste
keer in 1868 in het Vlaamse tijdschrift Rond
den Heerd. Het verhaaltje was hem verteld
door Nicholas Wiseman (1802-65), aartsbisschop van Westminster en de eerste Engelse
kardinaal na het herstel van de Engelse betrekkingen met Rome, die hem verschillende
malen in Brugge had bezocht. Wiseman vertelde Gezelle een in Europa wijd verspreid,
en ook daarbuiten her en der, bijvoorbeeld in
Noord- en Zuid-Amerika en Korea, welbekend volksverhaal (AT 1527A, `Robber Induced to Waste his Ammunition'), waarvan het
kerngebied in het Nederlandse en Duitse
taalgebied lijkt te liggen.
Vaak treden hier bekende roverfiguren in
op. Zo brengt in een in De Rijp opgetekende

besproken dief Platte (dat is: slimme, lepe)
Tijs — hij zou in de Purmer gewoond hebben
— de beruchte Schinderhannes, die hem aanhoudt, ertoe zijn kogels te verschieten. Schinderhannes of Schilderhannes was de bijnaam
van de roverhoofdman Johannes Buckler
(1783-1803), die met zijn bende de Hunsrück
onveilig maakte en in 1803 met negentien
medestanders te Mainz het leven liet onder
de guillotine. Hoewel bepaald geen lieverdje
groeide hij in de volksverbeelding uit tot een
sociale rebel met bijna Robin-Hood-achtige
trekken. In een lezing uit de Achterhoek is hij
de aangevallene, en dan is hij de beruchte
Achtkante Boer te slim af. De Achtkante (dat
is: massieve, geblokte) Boer (Cornelis Janse
van Swieten, ca. 1662 geboren te Warmond,
opgehangen 1686 te Rotterdam) was een
vooral in Holland bekende dief. Zijn bijnaam
was tot in deze eeuw spreekwoordelijk omdat
hij de hoofdpersoon werd van een veel gezongen liedversie van de » Stenen gast. Ook in de
West-Duitse overlevering van ons verhaal
speelt Schinderhannes vaak een rol.
Het motief van de kogel door de hoed is bekend vanaf de 17e eeuw. Dan verschijnt het
verhaal zowel in een reeks Duitse kluchtboeken alsook in het handschriftAnecdotasive historiae jocosae van de Nederlandse moppenverzamelaar Aernout van Overbeke (1632-74).
In jongere tijd is het in Nederland, waar het
ook regelmatig in almanakken werd afgedrukt, en in Vlaanderen ruim twintig keer genoteerd. Het is een jongere, geactualiseerde
redactie van een ouder verhaaltype, waarin
een rover op bijna dezelfde wijze wordt afgetroefd, maar dan niet zijn kogels verschiet,
maar zijn mes kwijtraakt, waarop zijn slachtoffer hem kan overmeesteren. Deze redactie
vinden we voor het eerst omstreeks 1340 bij
meester Konrad Derrer uit Augsburg. Zij is

lezing de toentertijd in Noord -Holland veel-

meestal iets complexer en luidde in een in

BOERKE NAAS
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OER Naas, `die maar een boer en was,
nochtans was scherp van zin', heeft op de
markt twee koeien verkocht en is op weg naar
huis, `met stapkes licht, en met de beurze
zwaar'. Voor alle zekerheid heeft hij ook een
geladen revolver gekocht.
Dan wordt hij door een rover met een pistool overvallen. Jammerend vraagt Naas de
rover om hem een kogel door de hoed te
schieten, dan kan zijn vrouw zien dat hij het
geld niet heeft verdronken, maar dat hij echt
beroofd is. De rover doet dit, en jaagt op verzoek van boer Naas vervolgens ook nog kogels door zijn jas en broek. Dan wil hij snel de
beurs, "k en heb noch tijd noch kogels meer'.
`Ik wel', zegt Naas. Hij trekt zijn zevenschot
en jaagt de rover op de vlucht.
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Illustratie van Piet Klaasse in: Eelke de Jong,

Sagen en Legenden van de Lage Landen. Bussum z.j.

[ z 980] . Illustratie van het verhaal naar een in
Noord-Holland opgetekende versie, met links
Schinderhannes en rechts Platte Tijs.
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1901 (door de arts Cornelis Bakker, 1863'933) in Broek in Waterland opgetekende
versie ongeveer als volgt.
Een paardenkoopman met een grote som
gelds in zijn leren riem brengt, voor hij door
een bos moet, even een bezoek aan een herberg. De kastelein vraagt hem of hij niet bang
is. Dat is hij niet want hij heeft een scherpe
dolk en wordt bovendien beschermd door
een kwade hond. In het bos krijgt hij gezelschap van een man die zegt dat hij verdwaald
is. De man vraagt hem of hij zijn dolk eens
mag zien. Hij krijgt hem en hakt meteen de
hond de kop doormidden. Het was een rover,
die hem in de herberg afgeluisterd had. Hij
wil het geld van de koopman en hem dan zijn
hand afhakken: dat is zo zijn gewoonte. De
koopman willigt in en vraagt hem om zijn linkerhand af te hakken, dan kan hij met zijn
rechter zijn brood nog verdienen, en spoort
hem aan flink toe te slaan. Maar als de rover
dit wil doen steekt de koopman hem neer met
een tweede mes, dat hij in zijn zak verborgen
had gehouden.
Dit is in zoverre een atypische lezing dat de
koopman (vaak ook een slager) meestal de rover smeekt om hem een vinger (de pink) af te
hakken, zodat hij thuis kan aantonen dat hij
zich met hand en tand verzet heeft, net als
boerke Naas. Hij legt de vinger op een boomstronk, maar trekt deze terug op het moment
dat de rover toeslaat. Het mes blijft in de
stronk steken en hij kan de nu ongewapende
rover overmeesteren. Deze oudere mes -redactie, die ook een lange literaire overlevering kent, heeft zich tot na Tweede Wereldoorlog naast de kogel-redactie kunnen handhaven. Ze lijkt iets minder bekend en heeft
ook een iets minder ruim verspreidingsgebied; ze wordt voornamelijk gevonden in Nederland (Noord-Holland en Friesland) en
Duitsland. Ook in Hongarije is ze een enkele

keer genoteerd. Uit Vlaanderen is deze redactie niet bekend.
JURJEN VAN DER KOOI
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DE BREMER STADSMUZIKANTEN

oude ezel hoort zijn baas opmerken
dat hij maar verdwijnen moet omdat hij
te zwak wordt voor het zware werk. De ezel
kiest eieren voor zijn geld en gaat op weg naar
Bremen om daar stadsmuzikant te worden.
Onderweg komt hij een oude jachthond tegen die gevlucht is omdat hij afgemaakt
dreigt te worden. De hond sluit zich bij de
ezel aan. Het gezelschap wordt later nog uitgebreid met een oude kat die verdronken
moet worden en een haan die in de soep moet
belanden.
Het lukt het gezelschap niet om in één dag
de grote stad te bereiken, zodat ze in het bos
moeten overnachten. De haan klimt in een
boom en ziet een lichtje branden in het duister: wellicht kunnen ze daar onderdak krijgen. Bij het huisje aangekomen, ziet de ezel
door het raam rovers aan tafel zitten eten en
drinken. Ze bedenken een list. De hond gaat
op de rug van de ezel staan, de kat op de rug
van de hond, en de haan op de kop van de kat.
Balkend, blaffend, miauwend en kraaiend
storten de vier dieren zich door het raam naar
binnen en jagen de rovers op de vlucht. De
EN
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Aldus verloopt het sprookje van `Die Bremer
Stadtmusikanten', nr. 2 7 in de Kinder- and
Hausmarchen van de gebroeders Grimm. Er is
overigens sprake van een gecontamineerd
verhaal, want twee versies uit Paderborn zijn
hier samengevoegd tot één. Dit dierverhaal
staat in de volksverhalencatalogus van AarneThompson geregistreerd als AT 13 0, `The
Animals in Night Quarters (Bremen City
Musicians)'. Het verhaal is bekend in heel
Europa — met Noordwest -Europa als zwaartepunt — maar ook in grote delen van Azië,
Afrika en Noord- en Zuid - Amerika.
Over de herkomst van dit diersprookje kan

Aziatische of meer bijzonder Indische oorsprong aangenomen: de aanzet tot het diersprookje zou onder meer al in de Pancatantra
te vinden zijn. Anderzijds wordt een mediterrane oorsprong voor mogelijk gehouden, en
zouden fabels van Aesopus, Phaedrus en Romulus de aanzet hebben gegeven tot het latere diersprookje. In ieder geval treffen we
het uitgekristalliseerde diersprookje vervolgens in het Westen het eerst aan in de Middellatijnse Ysengrimus van de Gentse magister
Nivardus (ca. r 150) en in de Oudfranse Roman de s^Zenart (ca. 1200). In deze versies worden overigens geen rovers uit het huis verjaagd, maar wolven. Nog wat dichter bij ons
huidige diersprookje staat een versie in een
`Meisterlied' van Hans Sachs uit 15 51. Vastgesteld moet echter worden dat het verhaal
zoals de gebroeders Grimm dat hebben gepubliceerd, van doorslaggevende betekenis is
geweest voor de manier waarop het sinds de
i ge eeuw in het mondelinge circuit is overgeleverd: alle nadien opgetekende versies dragen duidelijk het stempel van de Grimms.
Niet onbegrijpelijk ontbreekt in de in Nederland en Vlaanderen opgetekende mondelinge versies veelvuldig het voornemen om nu
juist naar Bremen te trekken. De arts Cornelis Bakker tekende in 1903 te Broek in Waterland het diersprookje op uit de mond van Jan
Visser, een boterhandelaar die in Zaandam
was geboren (archief Pi M i ). In zijn vertelling
trekt de ezel Oude Jaap erop uit om zijn geluk
te gaan zoeken in Zeeland, nadat hij gehoord
heeft dat zijn baas hem wil laten slachten. Het
vervolg stemt wel weer grotendeels overeen
met de vertelling zoals die bij de gebroeders
Grimm voorkomt.
In Oost-Vlaanderen werd de volgende versie verteld: een geit vlucht weg van de wereld
na een stormachtige nacht waarin zij alles

getwist worden. Enerzijds wordt wel een

hoorde kraken. Op haar tocht komt zij een

dieren doen zich te goed aan de maaltijd, doven het licht en gaan slapen. De ezel gaat op
de mesthoop liggen, de hond bij de deur, de
kat bij de haard en de haan gaat op de hanebalken zitten.
Inmiddels zijn de rovers enigszins van de
schrik bekomen, en een van hen wordt erop
uitgestuurd om poolshoogte te gaan nemen.
Eenmaal in het donkere huis ziet de rover de
oplichtende ogen van de kat aan voor gloeiende kolen, waaraan hij een zwavelstokje wil
ontbranden. De rover wordt daarop gekrabd
door de kat, gebeten door de hond, geschopt
door de ezel en nageschreeuwd door de haan.
Als de rover verslag uitbrengt aan zijn kornuiten, beweert hij door een heks te zijn gekrabd,
door een man met een mes te zijn gestoken en
door een monster met een knuppel te zijn afgeranseld. En toen hoorde hij ook de rechter
nog schreeuwen dat de schurk moest worden
voorgeleid. De schrik zit er bij de rovers nu
goed in en ze keren nooit meer naar het huisje
terug. De vier dieren hebben het er evenwel
zo goed naar hun zin, dat ze besluiten om er te
blijven wonen.
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smid zijn die hem zo toegetakeld hebben,
durft de wolf nooit meer terug te keren.
In 1967 tekende verzamelaar G.J.H. Kro
verhaal op uit de mond van de-senbrikht
Gelderse landbouwer J. ten Arve. Het opmerkelijke aan deze versie is dat Ten Arve het
verhaal in de ik-vorm vertelt: als hij er op een
dag met de hondenkar op uittrekt, ontmoet
hij een ezel, een haan, een kat en een hond,
die allemaal kunnen spreken en met de
hoofdpersoon meemogen. Uiteindelijkverjagen ze met z'n allen de rovers uit het huis, en
de ik-persoon neemt al het geroofde geld
mee. `En zodoonde', besluit de verteller, `hebt
de Ten Arves zovölle geld.' (archief Pi M i )
Moderne literaire bewerkingen van het Bremer-stadsmuzikanten-sprookje gaan meestal
wel terug op Grimm. Een kenmerk van deze
moderne literaire bewerkingen is evenwel dat
ze vaak parodistisch of maatschappijkritisch
van karakter zijn. In het begin van de jaren zeventig van deze eeuw werd het sprookje bijTwintigste -eeuwse bronzen beeld van de Bremer
voorbeeld herverteld door de politicoloog
stadsmuzikanten te Bremen, van de hand van
Iring Fetscher in zijn Mdrchen-Verwirrbuch.
Gerhard Marcks.
Hierin treden de dieren op als een krakerscollectief, dat een huis in bezit neemt dat in ophaan tegen die meevlucht, omdat ze hem de dracht van kapitalistische grondspeculanten
volgende dag zullen slachten. Ook een kat, wordt bewaakt.
Het `traditionele' diersprookje over de Breeen hond en een ezel die ze op hun weg treffen, hebben hun redenen zich bij hen aan te mer stadsmuzikanten heeft de harde maatsluiten. Ze lopen de hele dag totdat ze in een schappij tot onderwerp, waarin geen plaats is
donker bos komen waar geen eten te vinden voor de zwakkere en de oudere: in die meedois. De haan gaat daarom op zoektocht en genloze wereld is men gefixeerd op arbeid en
vindt een huisje met wolven die aan een feest- prestaties. Wie in dit proces niet meer meemaal zitten. De vijf dieren verjagen de wolven kan, wordt afgedankt. Het verhaal tekent de
uit het huisje door ze hevig te laten schrikken. ondankbaarheid der mensen: ook al hebben
De vijf nemen hun intrek in het huisje. de dieren zich in hun bestaan nog zo ingeSlechts één wolf vat de moed naar het huisje spannen, nu zij eenmaal oud zijn moeten zij
terug te keren. In het donker wordt hij ge- zonder erbarmen uit de weg worden gekrabd door de kat, gebeten door de hond en ruimd. De dieren nemen hiermee geen gegetrapt door de geit en de ezel. In de veron- noegen en nemen hun lot in eigen hand. In
derstelling dat er in het huisje een heks en een het sprookje blijkt dan dat solidariteit en list
-
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in noodsituaties een oplossing kunnen bieden. Door samenwerking en slimheid behaalt
de zwakkere uiteindelijk toch de overwinning
op de sterkere. Het sprookje beschrijft uiteindelijk een kringloop: de mensen verjagen de
dieren, maar de dieren verjagen vervolgens
de mensen — bovendien vervullen de dieren
een nuttige functie door criminele elementen
(rovers, wolven) op de vlucht te jagen. Het
verhaal eindigt met een element van genade:
de ten dode opgeschreven dieren kunnen
toch nog van hun oude dag genieten. De aan
sprookje van de Bre--treklijhdvan
mer stadsmuzikanten schuilt overigens ook in
de komische momenten. De angst van de rovers (wolven), het geweld tegen één van hen,
en diens rapport aan zijn kornuiten lenen zich
bij uitstek voor een humoristisch exposé door
de verteller.
Er is een cluster sprookjes aan te wijzen dat
thematische overeenkomsten vertoont met
de Bremer stadsmuzikanten. Het betreft de
sprookjes over de Dieren en dingen op reis
(AT 2IO), over Boontje, strootje en kooltje
vuur (AT 295) en over Haantje en hennetje
(AT 202 I). De overeenkomst schuilt in de reis
die gezamenlijk wordt ondernomen, en soms
ook in de gelijkaardige manier waarop een indringer wordt aangevallen. Bij de genoemde
sprookjes wordt in het navolgende kort stilgestaan.
Het sprookje over de Dieren en dingen op
reis is in de catalogus van Aarne-Thompson
opgenomen onder de titel `Cock, Hen, Duck,
Pin, and Needle on a Journey'. In de dieren
en dingen zit de nodige variatie: haan, kat, rat,
muis, spin, hark, naald, ei, steen enzovoort.
Wel gaat het steeds om kleine en in principe
niet agressieve dieren en dingen. Ze besluiten
op reis te gaan. Zij komen uiteindelijk in een
huis terecht, en als er een bewoner binnenkomt vallen zij hem op een voor hen karakte-

ristieke manier aan en schakelen hem uit —
vaak zelfs tot de dood erop volgt.
Bij Grimm komt het sprookje voor als `Herr
Korbes' (nr. 41), waarin verteld wordt hoe
een haan en een hen een wagentje bouwen en
uit rijden gaan met vier voorgespannen muizen. Onderweg nemen ze achtereenvolgens
mee: een kat, een molensteen, een ei, een
eend, een speld en een naald. Ze gaan naar het
huis van meneer Korbes, waar de dieren en
dingen allemaal een strategische plaats innemen. Als meneer Korbes thuiskomt, gooit de
kat hem as in het gezicht, en de eend besproeit hem met water. Het ei breekt in zijn
ogen, want deze had zich in de handdoek verstopt. Als hij in een stoel gaat zitten, wordt hij
door de speld geprikt, en in bed steekt de
naald hem. Als hij woedend de deur uit wil lopen, valt de molensteen op zijn hoofd en is hij
dood. `Der Herr Korbes muss ein recht baser
Mann gewesen sein', zo eindigt het sprookje,
maar deze opmerking is een latere toevoeging
van Wilhelm Grimm met de bedoeling om
het aanvankelijk ongemotiveerde geweld te
rechtvaardigen. Een tweede sprookje in de
Kinder- and Hausmdrehen met nagenoeg hetzelfde thema is `Das Lumpengesindel' (nr.
io).
In 1903 tekende Cornelis Bakker ook dit
verhaal op bij Jan Visser (archief PJMi). Deze
vertelt dat de reis eindigt bij het huis van een
oude vrouw die van hekserij wordt verdacht.
De muizen kruipen in haar pantoffels, het ei
in de vuurpot, de schaar verstopt zich op de
tafel, de stopnaald in de stoel, en de molensteen om het hoekje van de deur. Als de vrouw
uit bed stapt bijten de muizen haar tenen af,
als ze bij het vuur komt spat het ei in haar gezicht, als ze wil gaan zitten prikt de naald haar,
en tenslotte knipt de schaar haar vingers af en
valt de molensteen op haar hoofd.
Soms wordt er verteld dat er een concrete
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aanleiding is om een persoon te gaan kwellen.
In een sprookjesversie uit Gelderland steelt
een dief een vel. In een Friese versie steelt een
vos een hen. Vertrekken de dieren in de Bremer stadsmuzikanten om te voorkomen dat
mensen hen doden vanwege hun ouderdom,
in de Dieren en dingen op reis gaat men veelal
op pad om een rekening te vereffenen. Het
wreken van een diefstal en agressie tegen een
verdacht persoon komen als motieven het
meest voor.
Het is bepaald denkbaar dat de Dieren en
dingen op reis in feite is voortgekomen uit
een vroege versie van de Bremer stadsmuzikanten. De Dieren en dingen op reis zou zelfs
door enkele misverstanden tot stand kunnen
zijn gekomen. Er is bijvoorbeeld wel geopperd dat door een vergissing het Franse 'oeil'
(oog, namelijk het oog van de kat dat voor een
gloeiend kooltje wordt aangezien) in het Nederlands en Duits voor `ei' is aangezien. En zo
zou dan bijvoorbeeld het ei, dat niet voorkomt in versies uit Frankrijk, Ierland en
Groot-Brittannië, in het verhaal geïntroduceerd zijn.
Ook weer verwant met de voorafgaande
sprookjes is het verhaal van Haantje en hennetje (AT 202 I, `The Cock and the Hen'). De
vertelling wordt tot de cumulatieve sprookjes
gerekend. In het kort komt het verhaal hierop
neer: een hen stikt in een graankorrel. De
haan organiseert een begrafenis en gaandeweg komen er steeds meer dieren op de lijkwagen. Uiteindelijk krijgen ze met de wagen
een ongeluk, belanden in de sloot en verdrinken. Het verhaal kent bepaald een geringere
verspreiding in Nederland dan de andere genoemde sprookjes. Dat het verhaal bij
Grimm niet voorkomt, kan hier zeker van invloed zijn. In Friesland zijn het slechts de
twee meestervertellers Roel Piters de Jong en
Steven de Bruin geweest, die het verhaal aan
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verzamelaar Ype Poortinga hebben verteld.
Op 6 februari 1974 vertelde De Jong het
verhaal aldus: een haan en een hen vinden noten die ze met elkaar delen. Dan vindt de hen
een grote noot die ze in haar eentje wil opeten. Het blijkt evenwel een steen te zijn waar
ze in dreigt te stikken. De haan gaat water
voor haar halen, maar krijgt dat pas als hij
rode zijde gaat halen. De naaister wil dat pas
geven als de haan een krans uit de boom haalt.
Als de haan eenmaal met water is teruggekeerd, is de hen al dood. De dieren bouwen
een lijkwagen met vier muizen ervoor, waarmee ze de hen naar haar laatste rustplaats
gaan brengen. Onderweg willen er allerlei
dieren meerijden: een vos, een wolf, een beer,
een hert... Dan komen ze aan een sloot die ze
niet kunnen oversteken. Een strootje gaat
over het water liggen, maar houdt het gewicht van de wagen niet. Hetzelfde geldt voor
een kooltje vuur. Dan lukt het eindelijk om
het water over te steken via een steen. De andere oever oprijdend, kiept de wagen om en
alle dieren vallen in de sloot en verdrinken.
Alleen de haan blijft in leven. Hij begraaft de
hen. Dan sterft hij zelf van verdriet. De roofvogels vliegen met zijn lijk heen. Optimistischer is de afloop bij De Bruin (q. oktober
1974), waarin de wagen omkiept omdat er
een vlo op de wagen komt zitten. Door de
klap schiet de eikel — in deze versie dreigt ze in
een eikel te stikken — uit de keel van de hen en
komt zij weer bij bewustzijn. Hierop wordt
een groot feest gevierd.
Andere voorwerpen die besluiten om op
reis te gaan vinden we in het in Nederland en
Vlaanderen (al in de i 7e eeuw) bekende
sprookje van Boontje, strootje en kooltje vuur
(AT 295, `The Bean, the Straw, and the
Coal'). Zij komen voor eenzelfde dilemma te
staan als in de vertelling van Roel Piters de
Jong: zij kunnen een sloot niet oversteken.
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Het strootje stelt voor om over de sloot te
gaan liggen, zodat de andere twee over hem
heen kunnen lopen. Zodra het kooltje echter
halverwege is, brandt hij het strootje doormidden en valt in het water. Het boontje dat
dit aanschouwt moet zo hard lachen dat hij
barst. Aan dit laatste gegeven wordt door de
vertellers doorgaans een etiologische mededeling verbonden. Bijvoorbeeld: daarom is de
boon tweelobbig (Collectie Bakker, P J M z).
Maar er wordt ook wel verteld dat het boontje, dat zich letterlijk te barsten heeft gelachen, naar de kleermaker moet, die hem weer
dichtnaait, of zelfs een zwart lapje op zijn rug
zet. En zo is het gekomen dat de boon een
(zwarte) naad of een litteken heeft, of een
zwarte stip.
Bij de gebroeders Grimm vinden we het
verhaal terug als `Strohhalm, Kohle and
Bohne' (nr. 18). Zij vertellen ook nog hoe het
gekomen is dat boontje, strootje en kooltje
vuur op reis gingen: toen een vrouw de maaltijd ging bereiden, is het hun gelukt om te
ontsnappen.
THEO MEDER
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DE BRUTALE JONGEN EN DE HEER

E

EN slotheer ontmoet een jonge zwijnenhoeder en vraagt hem van wie de biggen
zijn. `Van de zeug', antwoordt de jongen. De
tegelijk geamuseerde en gepikeerde heer besluit de knaap een lesje te leren en nodigt hem
uit om de volgende dag bij hem te komen
eten. De jongen, die wel vermoedt dat de heer
weinig goeds met hem voorheeft, komt met
een haas in een zak. Als de heer de hond op
hem afstuurt laat hij de haas los. De hond ach
haas en de jongen kan ongehin--tervolgd
derd naar de deur lopen en aankloppen. Niemand doet open.
Als hij dan met groot geweld klopt roept de
heer: `Wie is daar?' — `De deur', antwoordt de
jongen. Hij wordt binnengelaten en ze gaan
aan tafel. De heer krijgt op zijn bord een
grote, de jongen een kleine schelvis. Hij
houdt hem bij zijn oor. Als de verbaasde heer
vraagt waarom, zegt hij: `Mijn broer is op zee
en we hebben lang niets van hem gehoord. Ik
vraag de vis naar hem. Maar hij weet niks; hij
is nog te jong. Misschien weet de grote meer.'
En de jongen pakt de grote. Die weet ook niks
en daarom eet hij hem maar op. De heer wil
hem dit betaald zetten en vraagt hem of hij
ook wijn lust. Jawel. Dan stuurt de heer hem
met de knecht naar de wijnkelder. De knecht
fluistert hij in dat hij hem eerst iets moet geven en dan met de karwats moet afranselen.
Maar de jongen is hem voor; hij trekt de deuvik (de stop) uit twee vaten. De knecht moet
nu zijn duimen in de gaten steken om te voorkomen dat de wijn wegloopt. Terwijl hij daar
zo staat rost de jongen hem af. Hij schreeuwt
jammerlijk en de heer die dat hoort en denkt
dat de jongen zoveel misbaar maakt,
schreeuwt terug: `Ontzie hem niet, hij heeft
wat verdiend.' De knaap gaat nog even door.
Dan maakt hij zich uit de voeten met twee
kannen wijn onder zijn kiel.
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Toen de voormannen van de Friese beweging
Tiede Roelofs Dykstra (1820-62), Harmen
Sytstra (1817-62) en Jacobus van Loon
(1821-1902) in het kader van een door hen
geplande nationale Friese `mythologie' omstreeks 1845 begonnen met het bijeenbrengen van Friese sprookjes, was dit een van de
eerste teksten die ze ontvingen. Inzender was
een jonge bakker uit Spannum, Waling Dykstra (182 1-1914), die zich weldra zou ontpoppen als de vruchtbaarste Friese volksschrijver
en de belangrijkste verzamelaar van Friese
volksverhalen in de i ge eeuw. Hier vertelt hij
een toen en later in deze contreien zeer geliefd verhaal (V D K 92 I J *, 'De brutale jongen
en de heer'). Het ontbreekt echter in de grote
verzamelingen van die eeuw en dientengevolge heeft het ook niet een plaats gekregen
in de internationale sprookjescatalogus van
Aarne en Thompson. We weten er dan ook
niet zoveel van. Het werd in elk geval in
Vlaanderen, Nederland, het (voormalige)
Duitse taalgebied en de Baltische regio verteld en zal vooral aangesproken hebben omdat er middels een ruige, jonge en onwetende
knaap ongezouten kritiek op de houding van
edelen, landheren en andere machtigen en
hoogwaardigheidsbekleders als dominees en
officieren, de heren en meesters dus, tegenover de gewone man, de arbeiders, boeren en
knechten, geventileerd kon worden.
Het is eigenlijk een raamvertelling, en bovenstaande versie is wel zo ongeveer de kortste vorm. Vaak werd deze, vooral aan het begin en het eind, uitgebreid met andere hierbij
passende motieven, die ook vaak als zelfstandig verhaal of in andere combinaties verteld
werden. Wilde de verteller de eerste ontmoeting van de knaap en de heer meer uitwerken
dan liet hij het verhaal bijvoorbeeld beginnen
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met de » Slimme boerenjongen. De jongen
kan dan ook Uilenspiegel en de heer een vorst
zijn, bijvoorbeeld de Oude Frits (Frederik ii
de Grote van Pruisen [1712-86]), een tot in
deze eeuw geliefde kristallisatiefiguur voor
anekdotische en humoristische volksverhalen, ook in Nederland. Wilde hij het milieu
schilderen waar de jongen uit voortkwam en
dus aantonen dat hem weinig te verwijten
viel, dan liet hij het geheel bijvoorbeeld met
de volgende twee verhalen beginnen:
a.De heer (dan vaak een dominee) komt bij de
ouders van de jongen op bezoek. De moeder
ziet hem aankomen, stoft snel de bijbel af en
neemt hem op schoot, maar op de kop. Als de
dominee, aanvankelijk verheugd over zoveel
vroomheid, dit ziet en haar erop wijst, antwoordt ze: `Dat komt, ik ben links dominee.'
(V D K 1 8 32z * , Bijbel [kerkboek] op de kop:
"Ik ben links")
b.De jongen vertelt dan de heer dat zijn vader
linnen heeft gestolen. `Dat is te grof', zegt de
heer. `Dat zei mijn moeder ook al', antwoordt
de jongen. `Maar als er geen hemden van gemaakt kunnen worden, zei ze, dan wil ze er
maar onderlakens van maken. In een huishouding als die van ons komt alles van pas.'
(V D K 1832x*, `Het linnen was te grof)
Aan het slot wordt het verhaaltype van de
brutale jongen en de heer vaak op een van
beide volgende manieren verder uitgewerkt.
i. Ondanks zijn streken neemt de heer de jongen in dienst. Is hij een landheer, officier of
edelman dan kan de verteller er de volgende
elementen aan vast breien: de heer verbiedt
de jongen om een bepaalde aardbei in de tuin
te eten omdat hij deze voor zijn vrouw of
dochter heeft bestemd. Hij zet er een bloempot over. De jongen eet hem toch op en deponeert er een drol voor in de plaats. Met het te
verwachten resultaat: de vrouw grijpt erin
(vergelijk AT 1528, `Holding Down the Hat').
`
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Nu heeft de heer definitief genoeg van de j ongen. Hij stuurt hem met een brief ergens naar
toe, bijvoorbeeld een kazerne. De jongen
opent de briefen leest hem of, als hij niet kan
lezen, laat hem door iemand voorlezen. Er
staat in dat ze de brenger van de brief een ongenadig pak slaag moeten geven. De jongen
laat een andere jongen of een jood de brief bezorgen (vergelijk » Drie haren uit de baard
van de duivel).
2. Als de heer die de jongen in dienst neemt
een dominee is, levert de knaap hem ook wel
een paar andere minder fraaie streken. De
eerste daarvan, een zeer onwelvoeglijk verhaal, vinden we begrijpelijkerwijs nauwelijks
in gedrukte teksten of het moet al in gekuiste
vorm zijn, maar is in de mondelinge overlevering ruim bekend. Hij vertelt de dominee dat
hij `Vijf-vingers-in-het-gat' heet. Hij steelt
vervolgens het horloge van de dominee en
smeert hem. Die zondag zit hij achter in de
kerk. Dominee ziet hem zitten en roept: `Wie
Vijf-vingers-in-het-gat krijgt, krijgt een beloning!' Een oud vrouwtje begrijpt hem verkeerd en roept terug: `Ik heb er al vier in maar
de vijfde lukt niet meer.' Later biedt de jongen onherkend de dominee het horloge weer
aan. Hij zegt dat het hem dwars zit dat hij het
gestolen heeft. De dominee wil het niet aannemen; hij moet het de eigenaar teruggeven.
`Die wil het niet hebben.' — `Dan mag je het
houden' (AT 18o7A, `Owner has Refused to
Accept it'). Los van deze narratieve context
wordt het verhaal van de zonderlinge naam
vaak nog verder uitgebreid. De jongen vertelt
bijvoorbeeld ook nog de dochter van de heer
dat hij `Kutje -jeukt-me' heet. 's Nachts komt
hij bij haar. Zij roept luid: `Kutje-jeukt -me!' —
`Dan moet je krabben', roept de verstoorde
heer terug en draait zich weer om. De jongen
kan zijn gang gaan (AT I545, `The Boy with
Many Names').

De verschillende onderdelen van en toevoegingen bij dit verhaal hebben elk hun eigen
geschiedenis en zijn veelal (veel) ouder dan
het raamwerk zelf. Het motief van de afleiding van de hond met een haas vinden we bij
ook al in het Nederlandstalige-vorbeld
volksboek Dat dyalogus of twisprake tusscben
den wisen coninck Salomon ende Marcolphus
(Antwerpen 1901). En dat van de grote en de
kleine vis (AT 15670, `Asking the Large Fish')
was de Griekse dichter Athenaios (ca. 200
n.C.) al bekend. Die vertelt dat de dichter
Philoxenos (ca. 435-380), die werkte aan het
hof van Dionysius i van Syracuse, zijn meester met deze truc in de luren legde. `Het pak
slaag in de wijnkelder' (VD K I 5 3 9A *) was ook
de dichter en kluchtenverzamelaar Aernout
van Overbeke (1632-74) bekend. Hij levert
dit verhaaltype in zijn handschrift Anecdota
sive historiae jocosae aldus over: een schalk die
zijn schulden niet kan betalen maakt een
waardin wijs dat hij haar kan leren rode en
witte wijn uit hetzelfde okshoofd te tappen.
Hij boort een gat in een vat met witte wijn en
laat haar haar duim ervoor houden. Dan
boort hij boven in hetzelfde vat nog een gat en
loopt weg om nog een glas en een paar deuvikken te halen. Zij moet zo blijven staan tot
zij door de meid verlost wordt. Hij heeft intussen de plaat gepoetst. Dit blijft lange tijd
de gangbare vorm in kluchtboeken en almanakken, lectuursoorten waar ook de meeste
andere hier genoemde onderdelen voortdurend in te vinden zijn.
Aan het eind van de z 7e eeuw duikt dan voor
het eerst een begin van het raamwerk op, als
`Predigtmarlein' bij de Zuid-Duitse preekauteurs Athanasius von Dillingen (1633 of
1634-1714) en Andreas Strobl (1641-17o6):
de afleiding van de honden gecombineerd
met de wijnkelder-episode. In de loop van de
i ge eeuw stuiten we dan voor het eerst in
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jonge matroos, Jan, lijdt schipbreuk
en spoelt met een kist goud en juwelen
aan op een vreemde kust, waar hij een beurs
met kostbaarheden begraaft. Hij raakt in rovershanden en moet in hun schuilplaats de
kok assisteren, die elke dag, door een kleine
opening in de wand, iemand met een mooie
witte hand een bord met eten moet aanreiken.
Jan bewijst zijn kunnen als rover door telkens iets van zijn goud op te graven en in te
brengen. Dan verdwijnt de kok en Jan moet
zijn plaats innemen. Op straffe van de dood
wordt hem verboden te praten met de persoon aan wie door de opening in de wand het
eten wordt aangereikt. Hij doet dit toch en
leert dat de witte hand toebehoort aan een
Engelse prinses, die daar eveneens aangespoeld is.
Jan voert de rovers dronken en ontsnapt
met de prinses. Ze overnachten op het kerkhof voor de poorten van een stad. Daar ontmoeten ze de geesten van een wever, een
schoenmaker en een kleermaker, die bij hun
leven hun schulden niet hebben kunnen betaEN
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len. Hun lijken worden daarom om middernacht door hun schuldeisers door de kerk gesleept. Jan betaalt de schulden zodat zij rust
kunnen vinden. De geesten beloven dan hem
te zullen helpen als hij hen nodig heeft.
Jan en de prinses gaan aan boord van een
schip op weg naar Engeland, maar de kapitein
die in zijn kajuit een plakkaat met haar portret
heeft hangen — haar vader heeft haar hand uitgeloofd aan wie haar terugbrengt — herkent
de prinses en zet op een nacht, midden op zee,
Jan van boord in een bijbootje. In zijn radeloosheid roept deze de geest van de wever te
hulp. De wever brengt het bootje in een oogwenk naar Londen, waar na acht weken ook
het schip met de prinses aankomt. Haar huwelijk met de kapitein wordt voorbereid.
Zij heeft Jan in de menigte herkend aan de
ring die zij hem tijdens de vlucht geschonken
had, maar durft niets te zeggen. Zij zint op
uitstel en vraagt om een bruidskleed zonder
naad. Jan laat de geest van de wever de stof
weven en die van de kleermaker er een kleed
uit maken, maar hij meldt zichzelf niet. Dan
vraagt de prinses om trouwschoenen zonder
naad. Hiervoor zorgt de geest van de schoenmaker — maar nog neemt Jan zelf geen contact
met haar op. Nu wil ze een kroon. Geen
goudsmid kan er een maken die haar bevalt.
Dan komt Jan zelf, met een kroon met zijn
ring erin verwerkt. Hij troost haar en draagt
haar op de bruiloft te regelen.
Op de grote dag vraagt de koning zijn edelen hoe de man die zijn dochter heeft gered,
moet worden beloond. `Die moet uw schoonzoon worden.' Jan meldt zich in zijn eenvoudige zeemansplunje. De koning vraagt nu wat
er moet gebeuren met de man die valselijk beweert haar gered te hebben. `Die moet in een
spijkerton in zee gerold worden.' De kapitein
wordt ontmaskerd, in de ton gestopt en Jan
krijgt de prinses.

78

Dankbare dode

Dit sprookje komt van het Oost-Friese eiland
Juist en werd verteld door oma Rass (Marie
Focken Rass-Visser, 1846-1930), die het
weer had van de oude zeeman Jabk-Ohm
(Focken Visser). Het is een variant van het
sprookje `De prinses bevrijd uit handen van
de rovers (zeerovers)' (AT 506, `The Rescued
Princess'), een van de sprookjestypen uit de
oude en wijdverbreide (Europa, het MiddenOosten, Zuidoost-Azië, China, Afrika en
Amerika) thematische groep `De dankbare
dode'. Kern van deze wondersprookjes is het
redden en als bruid verwerven van een prinses
door een onaanzienlijke held, die kan slagen
door de wederdiensten van een dode die hij
belangeloos — maar dat maakt hem de held —
aan het begin van het verhaal aan een fatsoenlijke begrafenis heeft geholpen. Deze dode is
niet het angstaanjagende spook van de sage,
maar een gesublimeerde geestverschijning
die vaak in de gedaante van een mens of engel
optreedt. Typerend voor onze tekst is dat er
niet minder dan drie helpende doden zijn.
Ook al is drietalligheid een van de structuurkenmerken van het sprookje, de held in helpende-doden-sprookjes moet het meestal
met één zo'n helper doen.
De figuur van de helpende dode wortelt in
archaïsche opvattingen over het lot en het
wezen van gestorvenen. De opvatting dat een
ziel het dodenrijk pas kan betreden als het lijk
passend begraven is, heeft er in vele culturen
toe geleid dat het begraven of desnoods maar
met wat aarde of enkele stenen bedekken van
een overledene als een goede daad werd gezien. Hier speelt ook mee het wijdverbreide
geloof dat iemand na zijn dood moet blijven
spoken totdat voor een schuld die hij bij zijn
leven niet heeft ingelost, volledige boete is
gedaan. Doden beschikken ook over bijzon-

dere krachten: zij zijn wel nog hier, maar toch
niet meer van deze aarde maar van de geheimzinnige, voor ons met onbegrijpelijke
mogelijkheden gevulde andere wereld, en
kunnen deze mogelijkheden ten goede of ten
kwade voor de levenden aanwenden. Dat de
schuldeisers de dode maltraiteren getuigt niet
alleen van hun lage karakter, het moet ook als
een magische handeling beschouwd worden:
door het lijk te pijnigen vergroten zij het lijden van de ziel van de gestorvene. Het motief
van het onthouden van een begrafenis aan een
overledene stoelt op oude mediterrane
rechtsgebruiken. Het Romeinse recht bijvoorbeeld bepaalde dat een schuldeiser eigenaar is van het lijkvan een gestorvene die hem
nog iets schuldig is.
Dit alles maakt begrijpelijk dat een verhaal
met dankbare-dode-structuur en -motieven
al vroeg opduikt, voor het eerst in het apocriefe bijbelboek Tobit (ca. 200 v.C.). Tobit
heeft tijdens de ballingschap van de joden in
het Tweestromenland lijken van gedode joden verzorgd en later, na terugkeer in Israël,
ook een op de markt liggende dode begraven.
Als hij blind wordt, stuurt hij zijn zoon Tobias op reis; de aartsengel Rafaël sluit zich bij
hem aan. In de Tigris vangt Tobias een grote
vis. Op aanraden van de engel snijdt hij het
dier hart, lever en gal uit. In Medië dingt hij
naar de hand van een vrouw die al zeven keer
getrouwd is geweest. Al haar mannen zijn
door haar minnaar, de boze geest Asmodeüs,
gedood. Tobias legt hart en lever van de vis
op gloeiende kolen. De stank verdrijft Asmodeus naar Egypte, waar de engel hem vastbindt. Met zijn bruid keert Tobias naar huis
terug en geneest zijn blinde vader met de gal
van de vis.
Lang heeft men deze overlevering als een
bewijs voor de hoge ouderdom van deze
sprookjesgroep gezien, maar daar moeten
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toch kanttekeningen bij gezet worden. Het is
niet Tobit maar Tobias die wordt geholpen,
en niet door een dankbare dode maar door
een engel. Het boek Tobit is ook zeker geen
sprookje, maar een in familie- en stamdenken
ingebedde historische overlevering. Wel
heeft dit verhaal een belangrijke rol gespeeld
bij de ontwikkeling van het dankbare-dodecomplex. Het werd in de middeleeuwen veel
gelezen en geparafraseerd. Al de kerkvader
Augustinus (345-43o n.C.) noemt het een navolgenswaardig voorbeeld van de God welgevallige zorg voor de doden. Later krijgt het
dan een plaats in het zich sterk ontplooiende
arme-zielen-geloof. De doden kunnen, en
talloze exempelen geven hier voorbeelden
van, levenden die voor hen in de bres springen of voor hun zieleheil bidden en missen
opdragen in geval van nood te hulp komen.
In de 13 e eeuw worden deze opvattingen en
het Tobias-gegeven gecombineerd met elementen uit de hoofse epiek en ontstaat een
reeks verwante verhalen die als kern hebben:
een verarmde jonge ridder stuit op weg naar
een toernooi om de hand van een prinses op
een lijk dat op een mestvaalt ligt of in een
schoorsteen opgehangen is. Schuldeisers
houden een begrafenis tegen. De ridder
offert zijn paard en uitrusting op om betaling
van de schulden en daarmee een fatsoenlijke
begrafenis mogelijk te maken. Als hij verder
trekt sluit een witte ridder zich bij hem aan en
bezorgt hem een paard, wapens en geld in ruil
voor de belofte dat hij de helft zal krijgen van
alles wat de ridder verwerft. De ridder wint
nu het toernooi en zo de prinses en het halve
koninkrijk. De witte ridder stelt vervolgens
de held op de proef en eist zijn deel op, maar
als de eerlijke held inderdaad zijn vrouw
(eventueel zijn kind, bezittingen) door midden wil delen maakt hij bekend dat hij de
geest van de dode is en verdwijnt hij.
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Verhalen met om en nabij bovenstaande inhoud vinden we vanaf de 13 e eeuw. Voorbeelden hiervan zijn dan de Duitse novelle
Rittertreue, het Franse gedicht Richars li biaas,
de Engelse romance Sir Amadace en later de
prozaroman Olivier de Castille et Artus d'Algarbe (1472, van Philippe Camus) en de 15 eeeuwse prozabewerking van de ridderroman
Lion de Bourges, die als volksboek ook de latere
overlevering beïnvloedde. Eerder speelde
een dankbare dode al een rol in de Middelnederlandse Roman van Walewein (waarschijnlijk uit het midden van de 13e eeuw): de geest
van de rode ridder bevrijdt Walewein en zijn
geliefde uit de gevangenis uit dankbaarheid
voor zijn door Walewein bezorgde begrafenis.
Het is aannemelijk dat deze literaire middeleeuwse dankbare-dode-traditie in Frankrijk is ontstaan. Hier wordt zij ook, in de
exempelverzameling Scala celi (ca. 13 50) van
de dominicaan Johannes Gobii Junior, voor
het eerst tot legendenstof verwerkt. Bij hem
helpt in plaats van een dankbare dode Sint
Nicolaas een man, die al zijn aardse goed beschikbaar heeft gesteld om een aan hem gewijde kerk te herstellen, over zee vluchten
met een sultansdochter. Dit element van de
ontsnapping met de prinses en de tocht over
zee en andere motieven, zoals de ring als herkenningsteken, die in het latere sprookje van
de bevrijding van de koningsdochter een belangrijke plaats zullen krijgen, vinden we ook
al in eerdere middeleeuwse ridderverhalen als
Der quote Gêrhart van Rudolf von Ems (ca.
1200-ca. 1255).
Al deze verhalen en motieven zullen in de
nieuwe tijd, verbonden met andere sprookjesmotieven en -plots, uitkristalliseren tot
een reeks verhaaltypen waarvan het hierboven samengevatte het bekendst is geworden.
Bij de verspreiding van dit sprookje van de be-
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vrijde prinses hebben verschillende volks boekoverleveringen een belangrijke rol gespeeld. Zo bijvoorbeeld het Franse volksboek
Histoire de jean de Calais, dat teruggaat op een
novelle van Madeleine-Angélique de Gomez
(1 684-1770) uit 172 3. De held is hier nog niet
zoals later in het volkssprookje iemand van
eenvoudige komaf, maar een prins die een
Portugese prinses loskoopt van de Corsaren.
Van eenvoudige komaf is hij al wel in een
vanaf 1824 bekend Zweeds volksboek, waarin
hij een schoenmakersknecht is die een Armeense koningsdochter bij een roverbende
wegkaapt en later de trouwschoenen maakt
die de prinses voor de bruiloft met de bedrieger vraagt. Dit volksboek ligt duidelijk mede
ten grondslag aan de zeemansvertelling van
Juist. Ook de herkomst van de prinses wijst
naar het noordoosten. In Scandinavië en
Noord-Duitsland komt zij gewoonlijk uit
Engeland, evenals in een aantal Friese versies
van AT 506, die elementen uit zowel de noordelijke als uit de meer zuidelijke, op Jean de
Calais stoelende tradities hebben opgenomen.
In Nederland en Vlaanderen moet dit
sprookje tamelijk bekend zijn geweest, vooral
in de rover-redactie (AT 5o6B, `The Princess
Rescued from Robbers'). Een enkele keer
wordt zij ook van zeerovers of slavenhandelaars losgekocht (AT 5o6A, `The Princess Rescued from Slavery'). We kennen zeven versies uit Nederland (Friesland, Groningen,
Noord-Holland) en vijftien uit Vlaanderen.
In ruim de helft van de gevallen, met name in
de jongere, na de Tweede Wereldoorlog opgetekende varianten, ontbreekt de helpende
dode. Dit lijkt een jongere ontwikkeling,
maar hoeft dit niet te zijn; ook bij bijvoorbeeld Rudolf von Ems ontbreekt in de verhaallijn deze helper al. Ook het delen van het
gewonnene is er hier, een enkele Friese uit-

zondering daargelaten, uitgesleten. De gebroeders Grimm hebben dit sprookje, evenals trouwens de andere helpende-dodesprookjes, niet in hun Kinder- and Hausmarchen opgenomen, al kenden ze het wel. In hun
nagelaten papieren is een, zij het ook onvolledige, voor 1814 in het Münsterland opgetekende variant gevonden die eveneens de traditie van Jean de Calais met de noordelijke
verbindt.
Andere helpende-dode -sprookjes zijn naar
het zich laat aanzien in Nederland en Vlaanderen niet beklijfd. We kennen alleen uit
Friesland nog twee unica uit deze groep: een
lezing van `De bruid van het monster' (AT
507A, `The Monster's Bride'), vooral bekend
geworden door `De reisgenoot' van Hans
Christian Andersen (1805-75), en een lezing
van `Het toernooi om de bruid' (AT 508, `The
Bride Won in a Tournament').
JURJEN VAN DER KOOI
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Dans in de doornstruik
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zacht op de hoorn wordt geblazen, wekt hij
vreugde, gezang en dans op. Als men er hard
op blaast, komt Oberon met een grote troeEN jongen trekt met weinig geld of
voedsel de wereld in en ontmoet een penmacht de blazer te hulp. Verder is er wel
arme man. Als de jongen zijn geld of voedsel verband gelegd tussen het tot dansen dwinaan de man geeft, mag hij drie wensen doen. gende instrument en de duivelse invloed die
De jongen wenst een wapen dat nooit kan volgens de kerk van wereldse muziek uitgaat.
missen, een muziekinstrument dat iedereen Tot slot heeft men wel gewezen op gevallen
aan het dansen maakt, en de gave om iedereen van massahysterie in de middeleeuwen: ten
tijde van hongersnoden en epidemieën ziet
zijn verlangens te laten inwilligen.
In het bos schiet de jongen een vogel naar men soms danspsychosen optreden, waarbij
beneden en hij laat deze door een (in veel va- grote groepen mensen welhaast dwangmatig
rianten agressieve) man uit een doornstruik dansend door het land trekken.
Het sprookje van de Dans in de doornstruik
halen. Zodra de man zich in de doornstruik
bevindt, begint de jongen op zijn instrument staat in de internationale volksverhalencatate spelen. De man is gedwongen om op de logus van Aarne en Thompson geregistreerd
muziek te dansen, en scheurt daarbij zijn kle- als AT S92, `The Dance Among Thorns'. Het
ren en verwondt zichzelf tot bloedens toe. verhaal is Europees van origine, maar is ook
gevonden in Turkije, de Levant, China, InHierna trekt de jongen verder.
De gewonde man gaat bij de rechter aan- donesië en de voormalige koloniën in Amegifte doen. De jongen wordt opgepakt en tot rika. Het sprookje kan zelfstandig verteld
de galg veroordeeld. Als laatste wens vraagt worden, maar soms in een combinatie met
de jongen op zijn instrument te mogen spe- andere sprookjestypes. Voorbeelden daarvan
len. Hij laat de rechter en de omstanders net zijn de »Tweelingbroers (AT 303), de »Tovezo lang dansen tot zij instemmen met zijn naarsleerling (AT 3 2 5), »Angst leren (AT 3 26),
de » Smid en de duivel (AT 3 3o), de » Konijvrijlating.
nenhoeder (AT 570) en » Zwaan kleef aan (AT
57 1 )•
In de oudst bekende versie van het sprookje,
Aldus verloopt globaal het sprookje van de
Dans in de doornstruik. Het met dit sprookje een Engelse versvertelling die in de i 5 e eeuw
onlosmakelijk verbonden motief is dat van gedrukt is onder titels als The Frere and the
het muziekinstrument dat mensen laat dan- Boye en jak and his Step Dame, heet de jongen
sen. De oorsprong van het motief zal waar- Jack. Hij mag van een oude man drie wensen
schijnlijk, net als die van het sprookje zelf, in doen. Naast een fluit en een boog wenst hij
de middeleeuwen gezocht moeten worden. dat zijn gehate stiefmoeder telkens winden
Als mogelijke inspiratiebron is wel gewezen moet laten als ze begint te schelden (of: moet
op het Oudfranse chanson de geste Huon de lachen als zij de jongen aankijkt). De stiefBordeaux (ca. z 2 5o), dat in de i 6e eeuw ook als moeder wordt hier woedend om en zij geeft
prozaroman is verschenen in het Frans, En- de monnik Thobias de opdracht om de stiefgels en Nederlands. In de Huon de Bordeaux zoon een preek (of: een pak slaag) te bezorgen
ontvangt de held een feilloze boog en een waar hij stil van wordt. De jongen laat de
hoorn van de elfenkoning Oberon. Als er monnik evenwel een neergeschoten vogel haDE DANS IN DE DOORNSTRUIK
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len in een doornstruik en begint te fluiten,
waardoor de monnik zwaar gehavend raakt.
De jongen wordt later voor een bisschoppelijke ambtenaar geleid, maar ook deze moet
naar zijn pijpen (= fluitspel) dansen.
De Engelse tekst werd vrij spoedig ook in
het Middelnederlands bewerkt en gedrukt. In
1528 drukte Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen het volksboekje Vanden jongen geheetenjacke: die sijns vaders beesten wachte
int velt, ende vanden brueder dye daer quam om
Jacke te castien. Het verhaal is gesteld in paars-

naar en leidt hij een heilig leven.
In deze eeuw nog is een mondelinge versie
(in proza) opgetekend door de Vlaamse verzamelaar Victor de Meyere. Bij het sprookje
tekent hij aan: `Verteld in 191 te Antwerpen,
door Melanie V., geboren te Temsche in
1873 en dienstmeid te Antwerpen. Had het
sprookje hooren vertellen door kinderen op
de school'. De door zijn stiefmoeder geplaagde jongen heet in deze versie in goed
Vlaams nog steeds Jaakske. Als derde wens
wil Jaakske dat zijn stiefmoeder steeds hardere winden gaat laten als zij begint te kijven.
Niet een monnik wordt in de doornstruik zijn
slachtoffer, maar de schoolmeester die
Jaakske een pak rammel wil geven. Ook de
toegevoegde episode met de wereldlijke
rechter, het stelen van de schat van de stiefmoeder en haar zelfmoord ontbreken niet.
Uiteindelijk keert Jaakske naar het huis van
zijn vader terug. Dat deze vertelling via de genoemde schoolkinderen teruggaat op een
volksboekje staat wel vast. Een detail als de
naam van de vader van de jongen (Hansken
van Tichelen) bewijst dit. Maar ook over het
geheel genomen zijn de overeenkomsten tussen de mondelinge vertelling en de volksboekjes treffend. Daarbij hoeft het volksboekje niet eens een hoge ouderdom te hebben gehad: de tekst is immers tot ver in de i ge
eeuw in proza herdrukt. Zo verscheen in 1884
nog te Roeselare, voor de prijs van `20 centiemen', De kluchtige historie van taakje met zijn

gewijs rijmende verzen, en alhoewel de layout
oogt als die van een toneeltekst, hebben we
toch te maken met een (voor)leestekst. In veel
opzichten volgt de Middelnederlandse tekst
het Engelse voorbeeld getrouw na. Als derde
wens kiest Jacke aldus voor de flatulentie van
zijn stiefmoeder: `Ic wilde alsse op mi beghint
te staren [mij aangaapt] / Datse een scheet
moest laten varen'. De monnikThobias krijgt
van de stiefmoeder opdracht om de jongen
een duchtig pak slaag te geven, waarop de
dans in de doornstruik weer volgt. De druk
van 1528 eindigt gelijk aan de Engelse versie,
maar in een Amsterdamse druk van Hermen
Jansz. Muller uit het einde van de i 6e eeuw is
er een vervolg toegevoegd. Nadat het canonieke recht heeft gefaald wordt het wereldlijke gerecht ingeschakeld. De baljuw slaat
Jacke in de boeien en veroordeelt hem ter
dood, maar bij de galg wordt hem toegestaan
om nog één keer fluit te spelen, waarop vrijspraak volgt. Als zijn stiefmoeder wat later de fluiije, op nieuw aan het Vlaamsche volk verteld.
fluit weet te bemachtigen, gooit ze hem in het
Vanaf de introductie van de wereldlijke
vuur. Jacke trekt de wijde wereld in met de rechtbank hebben we dus te maken met een
schatten van zijn stiefmoeder. Zodra de stief- Vlaams-Nederlandse toevoeging ten opmoeder bemerkt dat zij van haar verborgen zichte van het Engelse volksboekje. De Midrijkdom is beroofd, verhangt zij zich. Jacke delnederlandse laat- i 6e-eeuwse bewerking
keert terug en realiseert zich dat hij de zelf- inspireerde waarschijnlijk Dietrich Albrecht
moord van zijn stiefmoeder op zijn geweten tot het kluchtige gedicht Historia von einem
heeft. De rest van zijn leven slijt hij als kluize- Bawrenknecht, waarvan de oudst bekende
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druk uit 1 599 stamt. Het belangrijkste verschil met de Engelse en Middelnederlandse
versies is, dat het motief van de boze stiefmoeder is weggewerkt — waardoor dus ook de
derde wens anders is. De hoofdpersoon is een
boerenknecht, die voor drie jaar werk drie
penningen ontvangt, waarna hij de wereld in
trekt. Een monnik is wederom het slachtoffer
dat naakt (hij heeft eerst moeten zwemmen)
in een doornstruik moet dansen.
De gebroeders Grimm hebben het sprookje
in hun Kinder- and Hausmdrehen gepubliceerd
onder de titel `Der Jude im Dorn' (nr. i I o).
Hun versie is een contaminatie van mondelinge en literaire overleveringen. De mondelinge bronnen stammen uit Hessen en Paderborn (waarschijnlijk van de familie Von
Haxthausen). Als literaire bronnen gelden
het vastenavondspel Fritz Dolla mit seiner
gewünschten Leigen (16 z 8) van Jakob Ayrer,
en de reeds genoemde Historia von einem
Bawrenknecht van Dietrich Albrecht. De
hoofdpersoon in het Grimm-sprookje is derhalve weer de niet al te slimme knecht die zich
na drie jaar noeste arbeid door de boer laat afschepen met drie penningen. Dit luttele bedrag staat hij af aan een klein mannetje en in
ruil daarvoor mag hij drie wensen doen. Hij
wenst een onfeilbare blaaspijp en een viool
die iedereen doet dansen. Zijn derde wens is
dat mensen zijn verzoeken niet kunnen weigeren. Het slachtoffer dat in de doornstruik
moet dansen is bij de gebroeders Grimm —
zoals de titel al aangeeft — een jood, die niet alleen gewond raakt, maar ook nog zijn buidel
met gouden munten moet afstaan. Als de
knecht later is opgepakt, verklaart hij dat de
jood hem zijn geld uit eigen vrije wil gegeven
heeft. De rechter weigert dit te geloven: een
jood die vrijwillig zijn geld afstaat...? Vlak
voor hij gehangen zal worden mag de knecht
dan zijn viool bespelen. Hij speelt net zolang
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door tot de rechter hem de vrijheid schenkt
en de jood heeft bekend dat de geldbuidel van
een diefstal afkomstig is. Vervolgens is het de
jood die als dief wordt opgeknoopt.
Het valt niet te ontkennen dat in het
Grimm-sprookje zonder veel scrupules een
tamelijk kwalijk beeld van de jood wordt geschetst; een beeld dat overigens niet bepaald
ongebruikelijk was in de ie eeuw. Enerzijds
worden joden in i ge-eeuwse volksverhalen
vaak afgeschilderd als goed van de tongriem
gesneden tricksters. Anderzijds krijgt deze bevolkingsgroep gemakkelijk etiketten opgeplakt als `minderwaardig', `vrekkig' en `crimineel', wat geweld tegenover hen legitimeert.
Overigens was de jood al in 1604 in de vertelling van de Dans in de doornstruik geïntroduceerd, en wel in de Tsjechische bewerking
van Tobias Mourenín.
Het aantal Nederlandse optekeningen uit
de mondelinge overlevering van dit sprookje
is op de vingers van een hand te tellen. Drie
versies zijn opgetekend in Friesland, de oudste door Waling Dykstra in de tweede helft
van de i ge eeuw.
THEO MEDER

Boekenoogen i9o5a; KHM nr. IIO; De
Meyere 1924; Van der Molen 1 979, pp. 111-113;
Poortinga 198o, pp. 50-54•
STUDIES: AT 592; BP II, pp. 490-503; EM SV. Tanzin
der Dornhecke; Just 1991 Liungman 1961, pp. i 8o181; Scherf 1 995, I, pp. 6 35 -6 37; II, pp . 878-881; VDK
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;
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verwikkelingen beginnen met: `zeven in één klap'. Een kleermaker slaagt
erin om zeven vliegen in één klap dood te
slaan (het aantal vliegen varieert overigens
meestal van drie tot zeven). Hij is hier zo trots
op, dat hij `zeven in één klap' op een papier
schrijft en dit aan zijn kleding vastmaakt.
Maar het opschrift geeft niet nader aan wat
de kleermaker heeft doodgeslagen, en zodoende wekt hij de indruk een krachtpatser te
zijn. Het maakt dat hij van de koning een aantal gevaarlijke opdrachten krijgt — meestal
drie — die hij door list en geluk tot een goed
einde weet te brengen. Tot de taken behoren
veelal het doden van reuzen en het vangen of
doden van wilde dieren (leeuw, beer, wolf,
wild zwijn) of fabeldieren (een meerkoppige
draak, een eenhoorn).
Daarop trouwt de held met de prinses, maar
als hij per ongeluk laat merken dat hij van
eenvoudige komaf is, stuurt de koning soldaten op hem af om hem te doden. Met veel bluf
weet de kleermaker de soldaten te verjagen.
Later raakt het koninkrijk in oorlog. Ook de
kleermaker zal ten strijde moeten trekken tegen de vijandelijke soldaten. Plotseling slaat
zijn paard op hol. De kleermaker poogt zich
aan een kruis vast te grijpen, maar trekt het in
volle vaart uit de grond. Met het kruis in de
handen stormt hij op zijn tegenstanders af,
die zo bevreesd raken dat ze hals over kop op
de vlucht slaan. Aldus heeft de held nogmaals
bewezen hoe `dapper' hij is.
LLE

In 1 995 werd aan Duitse studenten in een enquête gevraagd wat hun favoriete sprookje
was. Bij de meisjes bleken Assepoester,
Doornroosje en Sneeuwwitje de lievelingssprookj es te zijn — sprookjes dus waarin een

meisje de nodige tegenslagen te verwerken
krijgt maar daarna trouwt met de uitverkoren
prins. De jongens gaven de voorkeur aan drie
andere sprookjes: Hans en Grietje, het Dappere Kleermakertje en de Gelaarsde kat —
sprookjes waarin de helden een meer actieve
rol spelen.
De dappere kleermaker is geen held in de
strikte zin van het woord. Hij is geen nobele
ridder, maar veeleer een uitgekookte opschepper die min of meer bij toeval een heldenrol krijgt toegemeten. Zijn succes dankt
hij uiteindelijk aan zijn listigheid en een tikje
geluk. Het sprookje van de dappere kleermaker hoort net als datvan »Dokter Weet-al (AT
1641) thuis in de categorie `Meer geluk dan
wijsheid'. In de sprookjescatalogus van Aarne
en Thompson staat het sprookje geregistreerd als AT 1640, `The Brave Tailor'. Het
sprookje kent een ruime verspreiding, niet alleen in West-Europa, maar ook langs de Balkan, in Griekenland en Turkije, in Rusland,
het Arabische cultuurgebied, Iran, India en
China. Het verhaal is voorts in Noord-Afrika
opgetekend in een berbertaal. In het kielzog
van de kolonisatie is het sprookje meegereisd
naar Indonesië, de Verenigde Staten, Chili,
de Dominicaanse Republiek, Puerto Rico en
de Kaapverdiaanse eilanden.
De meest humorvolle variaties in het
sprookje schuilen wel in de episoden waarin
de kleermaker gevaarlijke reuzen en dieren
onschadelijk maakt. Met een (domme) reus
gaat de kleermaker vaak één of meerdere
wedstrijden aan. Dit zijn vanaf de i ge eeuw
ingevoegde verhaaltypes die elk ook een eigen geschiedenis kennen. Zo daagt de held de
reus bijvoorbeeld uit om een steen kapot te
bijten. De held bewijst zijn kracht door hierin
te slagen, maar in werkelijkheid bijt hij een
noot stuk (AT i o6 i). Een andere krachtproef
is de wedstrijd in stenen gooien. De held wint
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omdat hij een vogel gooit (AT 1o62). Ook de
proef waarin een paard gedragen moet worden, wint de kleermaker. De reus is weliswaar
sterk genoeg om een paard te tillen en op zijn
rug mee te dragen, maar hij wordt weldra
moe. De domme reus erkent in de kleermaker
zijn meerdere, omdat deze in staat is het
paard tussen zijn benen te dragen (met andere
woorden: de held berijdt het paard). De
kleermaker slaagt er later in om twee reuzen
te verslaan, eenvoudigweg door hen onderling ruzie te laten krijgen, waarna ze elkaar
uitschakelen. De eenhoorn wordt verslagen
door een truc die een toreador niet zou misstaan: de held springt op het laatste moment
opzij, waarna het dier zijn hoorn in een boom
boort. Voor het wilde zwijn loopt de kleermaker zo hard mogelijk weg. Hij vlucht een kerk
in en springt via een raam weer naar buiten.
Daarna hoeft hij alleen nog maar naar de deur
te rennen en deze dicht te gooien.
Het sprookje is in de Kinder- and Hausmdrchen van de gebroeders Grimm opgenomen
onder de titel `Das tapfere Schneiderlein' (nr.
20). In hun versie — eigenlijk een contaminatie van meerdere versies — speelt het toeval
nauwelijks een rol; de kleermaker overwint de
moeilijkheden voornamelijk met pure bluf en
slimheid. Het verhaal begint ermee dat de
kleermaker een boterham met vruchtenmoes
besmeert. Als hij nog even doorgaat met zijn
naaiwerk, komt er een zwerm vliegen op zijn
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boterham zitten. Met een lap stof mept hij er
in één klap zeven dood. Met grote letters borduurt de trotse kleermaker de woorden `Zeven in één klap' op zijn gordel en trekt de
wijde wereld in. In zijn ransel steekt hij een
stuk kaas, alsmede een vogel die hij onderweg
aantrof verstrikt in het struikgewas. Hij ontmoet een reus die hem op de proef wil stellen.
De reus is zo sterk dat hij water uit een steen
kan knijpen. De kleermaker blijkt dit ook te
kunnen, maar de reus merkt niet dat zijn opponent in een stuk kaas knijpt (AT i o6o). Dan
gooit de reus een steen ver weg, maar de
kleermaker gooit verder met behulp van de
vogel. De volgende krachtproef is het sjouwen van een boom. De reus draagt de stam,
terwijl de kleermaker in de kruin gaat liggen.
Pas als de vermoeide reus achterom kijkt,
doet de kleermaker alsof hij de boom met gemak aan de takken kan optillen (AT 1052).
Dan buigt de reus een kersenboom naar de
grond om de kleermaker kersen te laten eten.
Zodra de reus de boom loslaat, schiet de
kleermaker door de lucht. De held beweert
echter te willen tonen dat hij over een boom
heen kan springen. De reus slaagt hierin niet
(AT 105 i). Nu mag de kleermaker met de reus
mee naar het hol waar hij met andere reuzen
woont. Hij krijgt een bed toegewezen en gaat
in een hoekje daarvan liggen slapen. 's Nachts
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slaat de reus het bed met een staaf doormidden en meent nu met de held te hebben afgerekend (AT III5). Maar als de reuzen de
kleermaker de volgende ochtend weer zien
verschijnen, slaan ze in paniek op de vlucht.
Bij zijn verder trekken snelt zijn reputatie
hem vooruit, zodat hij uiteindelijk door de
koning in dienst wordt genomen als militair.
De angst voor de kleermaker krijgt echter de
overhand, en om weer van hem af te komen
geeft de koning hem opdracht om twee gewelddadige reuzen te gaan doden. Als hij
hierin zal slagen, mag hij met de prinses trouwen en ontvangt hij het halve koninkrijk. De
kleermaker treft in het bos de reuzen slapend
aan. Hij klimt in een boom en bekogelt hen
beurtelings met stenen. De reuzen beschuldigen elkaar en slaan elkaar met bomen buiten
westen. Nu kan de kleermaker hen doden met
zijn zwaard. Na terugkeer schept de kleermaker op over zijn heldenmoed. De koning wil
zijn dochter en de helft van het rijk eigenlijk
niet afstaan en verzint nog twee opdrachten.
De kleermaker brengt ze tot een goed einde:
de eenhoorn boort zich in een boom en het
wilde zwijn wordt gevangen in een kapel. Dan
trouwt de kleermaker met de prinses en
wordt koning. Doordat hij praat in zijn slaap
komt de prinses erachter dat haar man een
eenvoudige kleermaker is. Haar vader stuurt
's nachts soldaten op de kleermaker af, maar
deze is reeds gewaarschuwd. Hij weet de soldaten louter verbaal op de vlucht te jagen,
door zijn heldendaden op te sommen. Vanaf
dat moment kan de kleermaker ongestoord
koning zijn. De episode waarin de kleermaker
tijdens een oorlog een heel leger in paniek
doet vluchten, ontbreekt bij de gebroeders
Grimm.
Die episode ontbreekt niet in de versie die
de arts Cornelis Bakker in i go i optekende uit
de mond van veehouder Dirk Schuurman te

Broek in Waterland. Schuurman vertelt hoe
het vurige paard van de held schrikt van het
oorlogstumult en op hol slaat. Ze rijden langs
een schilderijenwinkel en de held grijpt één
van de buiten opgehangen schilderijen. Het
blijkt een afbeelding van Maria met het kindje
Jezus te zijn. De vijandelijke soldaten durven
daar niet op te schieten, en ze vrezen dat de op
hen aanstormende man onder goddelijke bescherming staat, zodat ze uiteindelijk massaal
op de vlucht slaan. Als beloning krijgt de held
het opperbevel over het leger.
Deze ontknoping met de oorlogsepisode is
in Nederland verder nergens uit de volksmond opgetekend. Het door Bakker opgetekende sprookje is nadien in een tamelijk literaire bewerking gepubliceerd door G J. Boekenoogen en J.R.W. Sinninghe. De kanttekening van Boekenoogen dat de vertelling al
voorkomt in het 17e-eeuwse volksboek Kleyn
Kobisje alias Koningh sonder Onderzaten, heeft
Sinninghe er kennelijk toe gebracht om de
hoofdpersoon in zijn bewerking de naam Kobusje te geven. Het meest opmerkelijke (en
kwalijke) in de bewerking van Sinninghe is,
dat hij het motief van het schilderij met Maria
en Jezus wegwerkt. Het vijandelijke leger
slaat nu louter op de vlucht omdat er één militair te paard komt aanstormen die volgens
een gerucht de reputatie heeft een geweldenaar te zijn. Blijkbaar was het religieuze motief in de ogen van Sinninghe een vorm van
heiligschennis die niet door de beugel kon.
Niet alleen komt het sprookje voor in het
kluchtboek van Kleyn Kobisje, we vinden het
verhaal ook terug in het Ile-eeuwse kluchtboek Het leeven en bedryf van Clement Marot
(een kluchtboek dat weer teruggaat op de
Wegkurtzer van Montanus uit 1 557). De titel
van het sprookje luidt aldaar `Een kouszenverzoolder tot koning verkooren', en de held
is Hans Onverzaagt genaamd. Opvallend is
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dat in deze versie de oorlogsepisode in feite
het derde avontuur van de held uitmaakt, net
als bij Dirk Schuurman. De vertelling is ook
weer overgenomen in de Vlaamse Vermakeljke kluchtvertelder of oprechte guichelboek, hetgeen kan verklaren waarom in latere Vlaamse
AT-164o-sprookjes de held ook Hans Onversaagd is geheten. Citaten uit 16e- en 17eeeuwse literaire werken suggereren een nog
hogere ouderdom van het sprookje, dat bij
het lees- of luisterpubliek bekend werd verondersteld. Dat de kluchtboeken als bron een
rol hebben gespeeld in de verspreiding of revitalisatie van het sprookje, is in dit geval aannemelijk te noemen.
Het sprookje van de dappere kleermaker is,
te oordelen naar de veelvuldige optekening
door verzamelaars, populair in zowel Nederland (twintig keer) als Vlaanderen (achttien
keer). In Brabant gaat het verhaal van de dappere kleermaker (zoals verteld door schoenmaker J. Moelands) over een zekere Jan de
Wever uit Bavel, die zich na het doodslaan
van veertig (sic!) vliegen omdoopte tot Jan
Onversag. Merk op dat de hoofdpersoon regelmatig een naam krijgt die herinnert aan de
naam in de kluchtboeken. In Friesland publiceerde Waling Dykstra in 1 896 een (in 1855
door G. Andriesse opgetekende) variant
waarin de hoofdrol is weggelegd voor de luie
deugniet Hans Nooitvervaard. Nadat hij een
beer en drie reuzen verslagen heeft, staat er
op zijn muts te lezen:
Hans NeafoYfeard sloech, lyts en great,
Saunyn ien slach dead.
En in wyld dier
Forskoerde er mei hud en hier.
En trije reuzen het erforslein,
Nou is er de kening syn trouste feint.
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[Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,
zeven in één klap dood. En een wild dier
Verscheurde hij met huid en haar.
En drie reuzen heeft hij verslagen,
Nu is hij de koning z'n trouwste knecht.]
Andere namen die de held in Friesland krijgt
toegedicht zijn: Hans Onforsacht, Jan Onversaagd (wederom invloed van het kluchtboek!), Leffert, Evert, Hans Wunderslach,
Jochem, Sjolle en Kluntsjepot. Deze laatste
naam is ontleend aan een Friese literaire bewerking uit i 890 van het Grimm- sprookje.
De arbeider en handelaar Thys Pultrum uit
Drachten (Friesland) heeft het sprookje van
de dappere kleermaker bij twee bezoeken van
verzamelaar A.A. Jaarsma verteld, eenmaal in
1969 en eenmaal in 1971 (ongepubliceerd,
archief Jaarsma, PJMI). Beide keren opent de
verteller het sprookje vrijwel letterlijk aldus:
Leffert wie in sterke man. Mar by wie to lui
om to arbeidzjen. Doe sei er: `Wat moet ik nu
doen? Stelen mag ik niet en bedelen, daar
schaam ik mij voor.'
Leffert gaat rondzwerven en van een oude
vrouw krijgt hij een stukje kaas. Hij gaat langs
de zeedijk liggen slapen. Hij legt zijn bolhoed
naast zich, met daarop het stukje kaas. Als hij
wakker wordt, slaat hij zeven muggen dood
die op de kaas zitten. Dan speldt hij een papiertje op zijn bolhoed:
Leffert mei syn lamme lea
slacht sawn yn ien slach dea.
[Leffert met zijn luie lijf
slaat zeven in een klap dood.]

Bij Veenklooster krijgt Leffert van een kasteelheer de opdracht om een reus te verslaan.
In het bos weet hij de reus in een zomerhuisje
op te sluiten, waarna de kasteelheer de reus
met zijn geweer kan doden. Dan moet Leffert
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een reuzin verslaan. Hij lokt haar naar het water, waar zij met haar voet beklemd raakt in
een holle boom, valt en verdrinkt. Als beloning krijgt Leffert van de kasteelheer een
huisje in Veenklooster en tien gulden pensioen per week. Toen hoefde Leffert zijn leven lang geen klap meer uit te voeren.
De vertelling van Thys Pultrum is tamelijk
afwijkend, ook al omdat er de nodige moderne elementen inzitten (geweer, zomerhuisje). Maar opmerkelijk is ook dat Pultrum
een behoorlijk tekstvaste verteller is. De plot
van deze variant valt terug te voeren tot een
publicatie van het sprookje in het Friesch
Jaarboekje of Almanak voor 1879.
Het sprookje van de dappere kleermaker
heeft geen zware morele lading. Het is een
verhaal dat in de eerste plaats zijn waarde lijkt
te ontlenen aan het amusement dat het verschaft. Oppervlakkig bezien vertelt het
sprookje het verhaal van een man die de moed
kan opbrengen om gevaren te trotseren en
die daardoor vooruitkomt in het leven. Bezien vanuit de arbeidsmoraal heeft de vertelling in verschillende versies echter een immoreel trekje: de held is niet zelden te lui om
(zijn) werk te verrichten, maar bestijgt toch
de maatschappelijke ladder. Zijn succes is
louter gefundeerd op eigendunk, branie, list
en geluk. In andere soorten volksverhalen
(wondersprookje, novellesprookje, sage, legende) worden eigenschappen als luiheid,
opschepperij en hoogmoed echter juist bestraft in plaats van beloond. Maar in dit grappige sprookje (Schwankmdrehen) zien we door
de mild anarchistische karaktertrek een
(vooral masculiene ?) wensdroom heen schemeren: je kunt je aan het vooruitzicht van een
lang en eentonig, ploeterend arbeidsleven
ontworstelen door het avontuur tegemoet te
treden. Wie het spel dan slim speelt en op het
juiste moment een paar gevoelige klappen

uitdeelt, is voor de rest van zijn leven boven
Jan. Maar dan moet je wel lef hebben! De
meeste vertellers en luisteraars nemen die risico's liever niet (de kans op mislukking is immers niet denkbeeldig), en ze stellen zich tevreden met een surrogaat van de gedroomde
werkelijkheid: het sprookje van de dappere
kleermaker.
THEO MEDER

Boekenoogen 1904, pp. 100 -103; Boekenoogen 1 9 0 9, pp. 153-157; Dykstra 1895-96, II, pp. 283 I; KHM nr. 20; Van der Kooi 1979b, nr. 45; Poortinga
1 979, PP• 328-331; Sinninghe 1956-57; Sinninghe
1 97 8 , PP• 33 - 3 6 .
STUDIES: AT 1 640; EM s.v. Tapferes Schneiderlein;
Liungman 1961, pp. 319-321; Richter 1 995, PP• 5 - 9;
VDK pp. 517-518.
TEKSTEN:

DE DEURWAARDER EN DE DUIVEL

deurwaarder, op weg om aanmaningen te doen, ontmoet onderweg de duivel. Ze keuvelen wat en de nieuwsgierige
deurwaarder vraagt zijn reisgenoot in welke
gevallen en hoe deze zich een ziel kan en mag
toe-eigenen. De duivel geeft hem een voorbeeld. Als een kind niest en niemand zegt
`God zegene u', dan mag hij het meenemen,
maar alleen als het des morgens geen wijwater heeft gehad. En als er ergens gevloekt of
verwenst wordt dan is zowel de vervloeker als
de vervloekte voor hem, mits het werkelijk
gemeend is.
Ze komen in een dorp en horen vloeken in
de herberg. Meenemen, zegt de deurwaarder.
Nee, antwoordt de duivel, het is maar bij
wijze van spreken. Even verder niest een kind,
en de moeder zegt niets, maar de duivel staat
machteloos; het heeft die ochtend wijwater
gehad. Dan komen ze bij het huis waar de
deurwaarder manen moet. `Daar komt me die
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Groninger Hazelhoff's Almanak voor 1884 bijvoorbeeld, `Die meende wat hij zeide' — een
veel schilderachtiger lezing — schrikt de deurwaarder, `een bulhond der gerechtigheid',
zich een hoedje als hij plotseling `opziende,
een vreemdeling naast zich zag voort stappen
die, als uit den grond op gerezen, hem grijnzend goeden morgen wenschte. De man van
de wet sloeg den schrik om 't hart, want zulk
Dit vaak nagedrukte of bewerkte, wel eens in een afschuwelijk gezicht had hij nog nooit geNeeritter gelokaliseerde sprookje werd in zien. Daarbij was de vreemde zonderling ge1893 door Jacques Kuipers gepubliceerd in kleed, droeg een rooden mantel, een puntDe Maasgouw. Het is een versie van het oude hoed waarop een rooden hanenveer prijkte
en vooral in Noord- en Midden-Europa wijd en, wat het verschrikkelijkste was... zijn rechverspreide verhaaltype `De advocaat en de tervoet eindde in een paardenhoef!' Hier
hebben we met een echte sagenduivel van
duivel (AT I 186, `With his Whole Heart').
Hier is het verteld als een legende -sprookje, doen en het verbaast dan ook niet dat deze
een `er was eens'-verhaal met een religieuze deurwaarder — hij `rilde als een popelblad' —
component en een exempelkarakter, maar zo snel mogelijk van zijn metgezel probeert af
het kan door vertellers ook als sage worden te komen en om zelf te kunnen ontsnappen
gerealiseerd, een voor waar verteld en door hem achtereenvolgens wijst op een door een
de toehoorders voor waar aangenomen, boer naar de duivel gewenste weerspannige
veelal aan tijd en ruimte gebonden verhaal ezel en een door zijn moeder met de bietemet een angstaanjagend karakter. Dat angst- bouw (kinderschrik, hier: de duivel) bedreigd
aanjagende karakter treedt hier niet op de kind. De duivel gaat hier niet op in, want het
voorgrond: de duivel is geen bang makende was niet zo gemeend. Pas wanneer zijn
figuur, eerder een sprookjesduivel, een ambi- `cliënt', een arme drommel met huurachtervalente figuur die zowel goed als kwaad kan stand, de meedogenloze deurwaarder toedoen. Hij wordt door de deurwaarder dan roept: `Ik wenschte dat u de duivel haalde',
ook niet als een demonisch wezen gezien en slaat hij toe. "Ha!" juichte satan grijnzend,
benaderd, maar als iemand die men nu een- "waarachtig! Die man meent wat hij zegt! " en
maal op zijn pad tegen kan komen, net zo met een pakte hij den sidderenden zondaar
goed als men een medemens, een draak, een beet, en vloog als een wervelwind met hem
sprekende vos of een tovenaar tegen het lijf voort naar... naar... ja, wie weet wáár naar toe
kan lopen. In het genre sprookje zijn immers of heen! — Dat moge Dante uitmaken!'
de dimensies van het natuurlijke, aardse en
Deze almanakversie sluit aan bij een lange
en
elkaar
omvangrijke literaire traditie die begint in
bovennatuurlijke
niet
van
gescheihet
den maar in en door elkaar geschoven; het de eerste helft van de 13e eeuw. Dan vinden
wonder is er geen wonder in, maar alledaagse we het type zowel als `Mare' (verhaal op rijm)
werkelijkheid.
bij de Duitse dichter Der Stricker als in proza
In veel versies van dit verhaal is dit echter in de Libri VIII miraculorum van Caesarius
niet het geval. In een versie in de Provinciale van Heisterbach (bij Bonn, ca. i i 8o - ca.

vervloekte deurwaarder alweer aan; ik wou
dat de duivel hem op staande voet meenam
naar de hel', zegt de man tegen zijn vrouw.
`Dat was gemeend', zegt de duivel tot de
deurwaarder, en weg zijn beiden. Sindsdien
hebben we het spreekwoord "t Is gemeend,
zei de duivel en hij nam de deurwaarder mee.'
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T 240). Caesarius schrijft dat hij het verhaal
gehoord heeft — het zou voorgevallen zijn in
het bisdom Bremen — en er is geen reden om
aan dit orale karakter te twijfelen. Bij De
Stricker vinden we vier episoden (varken —
koe — kind — rechter), bij Caesarius drie (varken — kind — advocaat). Later verschijnen ook
nog wel versies met twee episoden, maar die
met een drietal — het gangbare aantal episoden in sprookjes met hun voorkeur voor een
drieslag — krijgen toch de overhand. De meest
gebruikelijke volgorde wordt: een dier, een
kind, de rechter of een daarmee vergelijkbaar
persoon: een hardvochtige advocaat, deurwaarder of gerechtsdienaar.
De sociaal-kritische en ethische lading van
dit verhaal is evident en of het nu als sage of
als sprookje wordt verteld, het is ook altijd
een afschrikwekkend exempel, waarin niet de
pekelzonden van de kleine man worden gehekeld, maar de onmenselijkheid van de boven
hem gestelden — de machtigen en de rijken —
aan de kaak wordt gesteld. De duivel speelt
hier de rol die hij zo vaak mag spelen. Niet die
van de meedogenloze jager op welke ziel dan
ook, maar die van de afstraffer van diegenen
die, door zich niet te houden aan dat wat God
en mens goed achten, hun medemensen het
leven onmogelijk maken. Dit exempel wil leren dat er hogere wetten — in dit geval die van
de menselijkheid — zijn dan de abstracte en
rigide juridische code van wet en recht en dat
niemand die hogere wetten straffeloos ondergeschikt kan maken aan die door mensenhand geschreven.
De overlevering van de narratieve uitwerking van deze aansprekende thematiek in dit
verhaaltype is opmerkelijk stabiel. Er tekenen
zich in literatuur en volksmond wel verschillende redacties af maar die ontlopen elkaar
nauwelijks. Tot die stabiliteit heeft ongetwijfeld de vrijwel continue stroom literaire be-

werkingen tot ver in de ie eeuw bijgedragen. Hiertoe behoort ook de levendige vertelling van de bedelmonnik ('the frere's tale')
in The Canterbury Talesvan Geoffrey Chaucer
(ca. 1340-1400). In hoeverre deze literaire
traditie zelfbevruchtend was of telkens opnieuw door de mondelinge overlevering werd
gevoed is niet duidelijk, maar duidelijk is wel
dat een omgekeerde beïnvloeding als een
constante gezien moet worden. Uniek voor
de Limburgse versie, maar niet voor de tijd en
ruimte waarin deze vorm kreeg, is de benadrukking van een aantal specifieke elementen
uit de canon waar een goed en deugdzaam katholiek zich toen aan te houden had. Of de
verteller hier de betekenis van het wijwater en
de zegenwens voor het zielenheil heeft ingebracht, of dat de opschrijver het lezerspubliek
nog een extra boodschap mee heeft willen geven, dat weten we niet. Dat het niezen gevaarlijk kon zijn, kennen we ook uit het Limburgse heksengeloof toen: tot iemand die
niesde, moest men dadelijk zeggen: God zegene u! Anders kregen de heksen macht over
de niezer. `De advocaat en de duivel' schijnt
in de Nederlanden in de volksmond verder
niet al te zeer bekend te zijn geweest. Naast
deze tekst en een enkele Vlaamse optekening
beschikken we verder alleen nog maar over
een paar recente Friese notities.
JURJEN VAN DER KOOI

De Blécourt 1981, nr. 5.2; Poortinga 1978,
pp. 142-146.
STUDIES: AT I186; EM I, kol. I18-I23; De Meyer
1968, p. I o2; Röhrich 1962-67, II, pp. 251-278, 460471; Röhrich 1976, pp. 252-272; Tubach 1969, nr.
1574, 2204; VDK p. 408.
TEKSTEN:

Dienstmeid doodt rovers
DE DIENSTMEID DIE
DE ROVERS DOODT
E dienstmeid, op een avond alleen op de
boerderij, hoort onraad in de schuur.
Daar probeert een rover door een gat in de
deur naar binnen te komen. Ze slaat hem het
hoofd af en trekt hem naar binnen, waarna de
volgende rover naar binnen kruipt — met wie
ze hetzelfde doet. De dertiende rover is de
hoofdman. Wanneer hij naar binnen wil, ziet
hij het bloed van zijn kameraden en trekt snel
zijn hoofd terug. De dienstmeid raakt hem
nog net, waardoor hij aan zijn hoofd gewond
raakt.
Zeven jaar later krijgt de dienstmeid verkering met een nette heer, die onverwijld met
haar wil trouwen en haar met een koets ophaalt. Onderweg naar zijn huis ziet ze aan de
verminking aan zijn hoofd dat haar bruidegom de roverhoofdman is. In het rovershol
vlucht ze in de bedstee. Van daaruit ziet ze
hoe de rovers een meisje, dat ze te pakken
hebben gekregen, de vinger met een fraaie
ring eraan afhakken. De vinger komt in de
bedstee terecht. De rovers gaan overal op
zoek naar de vinger met de ring, waardoor de
dienstmeid weet te ontvluchten.
Enkele jaren later krijgt ze weer verkering
met iemand. Het blijkt weer de roverhoofdman te zijn die nog steeds op wraak uit is. Op
de dag van het huwelijk nodigt ze stiekem een
paar politiemannen uit. Je vertelt dan bij
wijze van droom wat ze in het rovershol heeft
meegemaakt en ontmaskert de roverhoofdman. Deze wordt door de politie ingerekend.

D

Het hier weergegeven sprookje (AT 956B,
`The Clever Maiden Alone at Home Kills the
Robbers') werd door mevrouw E J. Huizenga-Onnekes in het begin van de we eeuw
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opgetekend uit de mond van A. Kuiper uit het
Groningse Termunten. In Nederland zijn
een dertigtal versies van dit verhaal opgetekend, voornamelijk boven de grote rivieren.
Uit Vlaanderen is het niet bekend. Vaak
wordt alleen het eerste deel van het verhaal,
over het afhakken van de hoofden, verteld.
Het bekendste voorbeeld van deze korte
versie is het verhaal over het Huis met de
Hoofden op de Keizersgracht nr. i 2 3 te Amsterdam. Het huis werd in het begin van de
17e eeuw gebouwd voor de rijke koopman
Lodewijk de Geer. G. Busken Huet schreef in
191 I dit verhaal uit zijn herinnering op: een
dienstmeisje is alleen thuis en ontdekt dat rovers bezig zijn via een gat in de kelder het huis
binnen te dringen. Ze haalt een sabel, gaat bij
het gat staan en hakt, wanneer de in totaal zeven rovers door het gat naar binnen willen,
hun één voor één het hoofd af. De eigenaar
van het huis laat vervolgens ter herinnering
aan dit huzarenstukje zeven hoofden op de
gevel aanbrengen. De gevel van het huis kent
overigens in werkelijkheid slechts zes hoofden en het stellen eigenlijk klassiek-mythische figuren voor: Apollo, Diana, Ceres,
Bacchus, Mars en Minerva. Busken Huet had
het verhaal van zijn moeder gehoord, die het
op haar beurt weer in haar jeugd, in het eerste
kwart van de i ge eeuw, door een Amsterdams
dienstmeisje had horen vertellen.
Een completere versie van dit verhaal, meer
overeenkomend met de Groningse optekening, stuurde mejuffrouw M.A. Ferwerda uit
Amsterdam in 1892 op naar G J. Boeken
(archief P J M i ). Ze had het verhaal van-ogen
haar grootmoeder gehoord. Ook hier is
sprake van zeven rovers, van wie het Amsterdamse dienstmeisje Anna er zes de kop afhakt.
De zevende ontsnapt. Hij wordt later als
knecht door de familie aangenomen. Het lukt
hem van Anna het jawoord te krijgen, waarna
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hij haar meeneemt naar zijn rovershol. Anna
weet echter te ontsnappen en de rover wordt
door de politie gearresteerd.
De oudste versie van dit verhaal staat in de
Nederlandtschen Wech-comer, een verzameling
verhalen uit het begin van de 17e eeuw. Het
sprookje, dat hier ook in de vorm van een
volkslied circuleerde, vertoont een sterke affiniteit met dat van de » Roverbruidegom (AT
955), maar is ervan onderscheiden door het
motief van de afgehakte rovershoofden.
Het sprookje is behalve in Europa en het
Midden-Oosten ook in India, China, ZuidAfrika en Noord- en Midden-Amerika opgetekend.
TON DEKKER
TEKSTEN:
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Het Huis met de Hoofden, Keizersgracht i 2 3 te
Amsterdam.
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koning wordt oud en hij wil zijn drie
zoons op de proef stellen om te zien wie
zijn opvolger moet worden. Hij geeft hun de
opdracht het fijnste tapijt te gaan halen. Buiten blaast de koning drie veren de lucht in. Ze
moeten de wegwaaiende veertjes achtervolgen. De oudere broers gaan naar oost en west,
maar de jongste broer, die voor een domoor
wordt aangezien, volgt het veertje dat rechtuit gaat en al spoedig op de grond belandt.
Vlakbij ontdekt hij een luik en hij klimt naar
beneden. Aan een dikke pad, die omringd
wordt door kleine padden, vraagt hij het fijnste tapijt dat er bestaat. Prompt wordt zijn
wens ingewilligd.
In de veronderstelling dat hun jongste broer
toch niet in zijn opdracht zal kunnen slagen,
komen de oudere broers met het eerste het
beste grove tapijt naar huis. Zodra de koning
heeft geoordeeld dat de jongste het rijk moet
erven, beginnen de oudere broers te protesteren. Ze eisen en krijgen een nieuwe opdracht.
Nogmaals moeten ze de veren achterna, maar
EN
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ditmaal om de mooiste ring te vinden. De
jongste broer krijgt van de pad een prachtige
ring, terwijl de oudere broers met kromme
spijkers thuiskomen, en nogmaals luidt het
oordeel van de koning dat de jongste het rijk
zal erven.
Opnieuw weten de oudere broers echter
een opdracht te verkrijgen. Nadat de veren
zijn weggeblazen, moeten ze de mooiste
vrouw gaan zoeken. De jongste belandt voor
de derde keer bij de pad. Zij geeft hem een
uitgeholde winterpeen, bespannen met zes
muizen. Hij moet een van de padjes in de winterpeen zetten. Meteen verandert de peen in
een koets, de muizen worden paarden en het
padje verandert in een schone jonkvrouw.
Aangezien de oudere broers met boerendochters aankomen, luidt het oordeel weer:
het rijk behoort aan de jongste.
De oudere broers weten een laatste test af te
dwingen. Hun vrouwen moeten door een
ring in de zaal springen. Dit lukt de boerendochters wel, maar zij breken er hun armen
en benen bij. De jonkvrouw springt er elegant
doorheen. Het oordeel luidt nu definitief: de
jongste prins krijgt de kroon. En hij regeert
lange tijd met grote wijsheid.
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zeven jaar werken bij een lapjeskat het mooiste paard. De onttoverde kat komt het paard
zelf brengen. Zij is nu een mooie prinses. Zij
geeft het paard aan de molenaar en zegt dat
hij de molen mag houden. Dan neemt de
prinses de jonge knecht mee in een koets en
trouwt met hem. Het sprookje eindigt met de
woorden: `Daarom moet niemand ooit zeggen dat iemand die dom genoemd wordt het
daarom niet tot iets kan brengen.'
In de internationale volksverhalencatalogus
van Aarne en Thompson staat het wondersprookje van het Dier als bruid geregistreerd
als AT 402, `The Mouse (Cat, Frog, etc.) as
Bride'. Het verhaal vertoont bepaalde overeenkomsten met het motief van » Man zoekt
zijn verdwenen vrouw (AT 400) en is in zekere
zin het spiegelbeeld van het sprookje van de »
Kikkerkoning (AT q.4o), waarin onttoveren en
verwerven van een levenspartner eveneens
centrale elementen zijn. Het sprookje is in
heel Europa uit de mondelinge overlevering
opgetekend, en het is zeer waarschijnlijk ook
op dit continent ontstaan. Sporadisch is het
sprookje ook aangetroffen in het MiddenOosten, Zuid-Azië en Afrika. Met de kolonisatie van de Nieuwe Wereld heeft het
sprookje verder Noord- en Zuid-Amerika
bereikt. De oorspronkelijke gedaante van de
Zo wordt het verhaal verteld in de Kinder- and bruid zal die van een kikker geweest zijn,
Hausmizrcben van de gebroeders Grimm, on- maar in het westelijk deel van Europa is de
der de titel `Die drei Federn' (nr. 63, vanaf de bruid regelmatig een kat, en in het noorden —
tweede editie, 181 g). De vertelster was Doro- de Scandinavische landen — doorgaans een
thea Viehmann (1755- I8I5) uit Zwehrn, de muis. De zaken die de broers moeten verwerbelangrijkste informante van de gebroeders ven kunnen variëren: een beker, een zwaard,
Grimm. Een eerdere versie die door haar was het kleinste hondje, een schip, een spiegel,
verteld, publiceerden ze als `Der arme Mul
een pop, een ketting, een hemd, brood, bier,
das Kätzchen' (nr. i o6, vanaf-lerbuschand geld enzovoort. Alleen de verwerving van een
de eerste editie, 1815). In dit sprookje krijgen bruid als derde opdracht ligt vrijwel vast. Vade drie knechten van de molenaar de op- riatie bestaat ook op het punt van de drie vedracht om een mooi paard te halen. De jong- ren: soms zijn het drie afgeschoten pijlen die
ste knecht — domme Hans — krijgt in ruil voor aanduiden in welke richting de zoons moeten
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gaan. Verder kan de onttovering soms met bruid uit te vergroten en die van de held te
geweld gepaard gaan: de kat moet bijvoor- verkleinen — zie `Der arme Müllerbursch and
beeld van kop en staart ontdaan worden, of das Kätzchen' dat vrouw Viehmann vertelt.
het vel moet worden opengesneden of zelfs Voor de Nederlandse situatie gaat de vaststelverbrand. De proef met het springen door ling van Köhler-Zülch dat het een 'manneneen ring is een element dat in veel mondeling sprookje' betreft uitstekend op, want alle opovergeleverde sprookjes ontbreekt. Liung- getekende versies van het Dier als bruid zijn
man veronderstelt dat het sprookje is ont- door mannen verteld. We beschikken alleen
staan in de Grieks-Romeinse periode (300 over Friese versies en de vertellers blijken de
v.C. - 300 n.C.), of in de daaropvolgende By- sprookjesvertellers van naam te zijn: Anders
zantijnse periode (30o n.C. - i000 n.C.).
Bijma, Roel Piters de Jong en Steven de
Het sprookje van het Dier als bruid is ook in Bruin.
Duizend-en-één nacht terechtgekomen als het
Anders Bijma, de mollenvanger uit Boe
verhaal over Peri-Bann, maar de bruid is hier
vertelde het sprookje rond 1953 aan-lensa,
geen dier maar een feeënkoningin. De Dui- de verzamelaar A.A. Jaarsma, en nog eens in
zend-en-één nacht werd in het Westen pas 1971 aan Ype Poortinga. Het verloop van de
populair in de Franse vertaling van Antoine plot blijkt bij Bijma in de loop van bijna twinGalland uit i 709, en `Peri-Bann' tekende tig jaar onveranderd te zijn gebleven — een
Galland op uit de mond van een Arabier op trek die typerend is voor Bijma. De verteller
doorreis: het verhaal stond namelijk niet in formuleert de tweede keer hoogstens wat
zijn Arabische manuscript. De vroegste druk compacter. Bij Bijma is de hoofdrolspeler
waarin het sprookje voorkomt is de Mondi uit geen prins maar een bakkerszoon. Dit lagere
I 5 5 2 van de Florentijnse geestelijke, auteur
sociale aanzien maakt een (niet ongebruikeen drukker Anton Francesco Doni (I 5 I 3 74) lijk) `alternatief slot mogelijk. De drie zonen
Het volksverhaal is verder in een literaire be- krijgen de opdracht om met het meeste geld
werking gepubliceerd door barones Marie- en de mooiste vrouw thuis te komen. De
Cathérine d'Aulnoy (ca. 1650-1705) onder de jongste zoon woont telkens een jaar in bij een
titel `La chatte blanche' in haar Les contes nou- zwarte kat, voor wie hij alleen maar pannenveaux ou les fées a la mode (1698). Daarvóór had koeken hoeft te bakken en af te wassen. De
barones d'Aulnoy al haar Contes defées gepu- kat helpt de jongen zijn opdrachten te vervulbliceerd (1697). Deze publicaties bevatten len. Uiteindelijk wordt de kat onttoverd als de
ook literair bewerkte sprookjes, afkomstig uit jongen het dier in het vuur gooit. De kat blijkt
een mooie prinses te zijn. De jongen heeft nu
de mondelinge overlevering.
Het sprookje van het Dier als bruid is ty- de erfenis van de bakkerij helemaal niet meer
pisch zo'n sprookje, aldus Ines Köhler-Zülch, nodig. Hij laat de bakkerij voor wat die is en
dat vaker door mannen dan door vrouwen trouwt met de prinses.
verteld wordt (en met andere accenten). Dat
Zo rechttoe rechtaan als Bijma zijn verhaal
hangt natuurlijk samen met de thematiek van vertelt, zoveel zorg besteedt Steven de Bruin
het sprookje: het zoeken van een bruid en het aan de inkleding van zijn vertelling (opname
winnen van een koninkrijk. Wanneer vrou- Ype Poortinga op 6 juni 1979). Zijn uitgewen het sprookje vertellen, bespeuren we een breide weergave van het sprookje bevat de
tendens om de rol en de invloed van de dier- nodige beschouwingen, beschrijvingen, psy-

.
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chologische diepgang en reflectie op de verhaalhandeling. De karakters van de drie
broers worden knap uitgewerkt. De oudste
prins moet het hebben van zijn kracht en
deinst niet terug voor intimidatie. De middelste prins heeft zijn intelligentie als sterkste
wapen. De jongste broer is niet dom of slap,
maar wordt door de anderen wel als zodanig
beschouwd. Hij trekt zich er weinig van aan,
wil ook eigenlijk helemaal geen koning worden, maar besteedt als natuurliefhebber de
meeste tijd aan alles wat groeit en bloeit.
Voor elke taak krijgen de broers een half jaar.
Zelfs de wisseling van de jaargetijden en de
daarbij behorende activiteiten in de natuur
kloppen in het verhaal van Steven de Bruin.
Voorts geeft de verteller aan het verhaal een
nieuwe `logica' mee. Nog voordat het
sprookje goed op gang is gekomen, heeft de
jongste broer een pad kunnen redden die zijn
oudste broer wilde vertrappen. Het is deze
pad die de jongste prins later te hulp zal komen. De punten van de veren die de koning
wegblaast, wijzen telkens een andere kant op.
Die van de jongste prins wijzen steeds naar
het kasteel: hij mag niet eens op weg om achtereenvolgens het mooiste tapijt, de mooiste
ring en de mooiste prinses te gaan zoeken. De
twee andere broers doen hun uiterste best om
de mooiste tapijten, ringen en prinsessen te
verwerven. De jongste krijgt ze steeds op het
nippertje van de pad. De tapijten zijn telkens
even mooi, zodat de koning geen keuze kan
maken, en weer een nieuwe opdracht moet
verzinnen. Bij de laatste opdracht geeft de
pad aan de jongste prins de opdracht om van
een koolraap een koets te snijden. De pad
stapt in de koolraap, muizen gaan ervoor
staan, een andere pad gaat op de bok en twee
gaan er achterop. De prins zet de poort open,
en even later komt er een echte koets met
paarden, een koetsier en lakeien binnenrij-
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Illustratie bij een versie uit Mecklenburg van de
kat als bruid, in: Wilhelm Wisser, Wat Grotmoder
verte/it. Ostholsteinischen Volksmiirchen i, Jena

1914.

den, gevolgd door een stoet edelen. Een onttoverde, goudharige prinses stapt uit. De koning besluit dat zij de mooiste is. Het paar
trouwt en bezet de troon van het koninkrijk.
De nieuwe koning benoemt zijn oudste broer
tot bevelhebber van het leger, en de middelste broer tot schatbewaarder.
Uit Vlaanderen kennen we vier versies van
het Dier-als-bruid-sprookje. De betoverde
bruid is hier een kat of een kikker.
Net als meer wondersprookjes is ook Dier
als bruid een 'bruidverwervingssprookje'
(vgl. bijvoorbeeld de sprookjes van de » Drakendoder, de » Tweelingbroers, de » Magi-
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sche vlucht en » Man zoekt zijn verdwenen
vrouw). Verteller en luisteraars, jongere kinderen niet in de laatste plaats, kunnen genoegen scheppen in het feit dat juist de vermeende domoor uiteindelijk aan het langste
eind trekt. Niet zelden zijn we immers geneigd onszelf te identificeren met de miskende en de onderschatte, de laagste in de
pikorde. Om het in de geest van vrouw Viehmann te formuleren: het is voor velen een
aangename gedachte dat ook de underdog
vooruit kan komen in het leven.
THEO MEDER

Jaarsma 1 954, PP• 158-159; KHM nr. 63,
io6; Poortinga 1978, pp. 190-197; Poortinga 1 979, P•
14; Poortinga 198o, PP• 34 - 43
STUDIES: AT 402; Bettelheim 1 977, pp. IO2 -III; BP
II, pp. 30-38; EM I, kol. IO20-IO24 en S.V. Maus als
Braut; Kohler-Zilch 1991; Liungman 1961, pp. 8586; De Meyer 1968, PP• 53 - 54; Scherf 1 995, I, PP• 3 031, 18 9 -1 93, 4 66- 47 0 ; II, PP• 1378-138o; VDK pp.
3 2 4 - 3 2 5•

TEKSTEN:

DOKTER WEET -AL / BOER KREKEL
EN man met een bijzondere naam (Krab,
Krekel, Rat) verkleedt zich als geleerde
of waarzegger, noemt zich Dokter Weet-al,
en krijgt de opdracht om binnen drie dagen
een diefstal aan het hof op te lossen. Na de
eerste dag verzucht hij in het bijzijn van een
dienaar: `Dat is de eerste.' Hij doelt daarmee
op een dag zonder resultaat — maar de dienaar, die één van de dieven is, meent dat de
waarzegger hem doorheeft. Op de tweede (en
derde) dag herhaalt zich dit met een tweede
(en derde) dienaar. Hierop biechten de dieven hun misdaad op en krijgt de koning het
gestolen goed terug.
De koning wil de waarzegger nog een keer
op de proef stellen. Hij stopt iets onder een

schaal, en de waarzegger moet zeggen wat het
is. De wanhopige waarzegger maakt een opmerking waarin hij zijn lot beklaagt ('Arme
Krab'), maar raadt daarmee precies wat er onder de schaal zit: een krab (of krekel, of rat).
Soms lost Dokter Weet-al ook nog de diefstal
van een paard op, in bepaalde gevallen omdat
hij het paard zelf heeft verstopt.

Het verhaal over Dokter Weet-al gaat in essentie over een man die voorgeeft over bijzondere gaven te beschikken. Door puur geluk slaagt hij erin om zijn opdrachten te volvoeren. Dit grappige volksverhaal komt bij de
gebroeders Grimm voor als `Doktor Allwissend' (nr. 98). Het is AT 1641, `Doctor KnowAll'. Het sprookje kent een verspreiding over
geheel Europa en het Midden-Oosten en is
ook bekend in India, China en Korea. Het
heeft waarschijnlijk een oosterse oorsprong.
In zijn oudste vorm zou het voorkomen in de
Brhatkatha (De grote vertelling) van de Indiase dichter Gunadhya (2e eeuw v.C.). Vaak
migreren sprookjes mee met migranten. Aldus is Dokter Weet-al ook terechtgekomen
in Indonesië, de Verenigde Staten, Argentinië, Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek.
Behalve in Vlaanderen (vijftien keer) is het
verhaal over Dokter Weet-al ook in Nederland uit de volksmond opgetekend. We beschikken over een zestal Friese versies, twee
uit Zeeland en een uit Noord-Holland.
In een Vlaamse optekening uit de tweede
helft van de i ge eeuw gaat het om boer Krekel die graag een borrel lust, terwijl zijn
vrouw Trientje dol is op hutspot. Als boer
Krekel met de opbrengst van de vlasverkoop
naar huis terugkeert, neemt hij zich vast voor
om vlees voor zijn vrouws hutspot te kopen.
Na het nodige kroegbezoek is echter al het
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hoofdrolspeler is ditmaal een arme schoenmaker die niet langer in staat is om zijn gezin
te onderhouden. Hij besluit zich voor waarzegger uit te geven en timmert een bordje aan
zijn deur waarop staat: `De dokter dy't alles
wit'. Als rovers de koning hebben bestolen en
zich met succes uit de voeten hebben gemaakt, wordt de waarzegger aan het hof ontboden: hij krijgt zeven dagen de tijd om te
achterhalen wie de rovers zijn. Zo niet, dan
wordt hij aan de hoogste boom opgeknoopt,
want dan is hij een oplichter. Inmiddels is het
de zeven rovers ook ter ore gekomen dat de
waarzegger de zaak moet oplossen. Eén van
de zeven rovers moet naar het huis van de
waarzegger om af te luisteren of hij al wat
weet. Hij hoort de schoenmaker tegen zijn
vrouw zeggen: `Dat is er al één van de zeven',
en meent dat de waarzegger hem dwars door
de deur heen kan zien. De rover gaat zijn
makkers waarschuwen. De tweede avond
wordt een tweede rover meegestuurd om te
horen of de eerste zich niet vergist heeft. Elke
keer gaat er een rover extra mee, totdat ze ervan overtuigd raken dat de waarzegger hen
werkelijk doorheeft. Daarop besluiten ze de
buit bij de koning terug te bezorgen. De
waarzegger krijgt van de koning een grote beloning en mag zich voortaan officieel `Dokter
die alles weet' noemen.
In deze versie van Tiemersma ontbreekt het
motief van de tweede proef: de waarzegger
hoeft niet te raden wat er onder de schaal zit.
Kriekie zit gevange
Zodoende is het ook niet nodig dat de
En Kriekie die mot hange.
schoenmaker in dit verhaal een naam krijgt.
Dit is het juiste antwoord. De koning laat In andere Friese versies ontbreekt de proef
hem vrij en gelooft nu dat Kriek een echte niet, heet de waarzegger Krekel, Tor of Bakwaarzegger is. Het verhaal is, niet zo be- kersyntsje (d.i. huiskrekel) en raadt hij door
trouwbaar bewerkt, gepubliceerd door G.J. zelfbeklag welk insect er verborgen wordt gehouden. Overigens wordt in geen van de NeBoekenoogen en J.R.W. Sinninghe.
In 1973 vertelde S. Tiemersma het sprookje derlandse versies nog een derde raadsel opgeaan de Friese verzamelaar Ype Poortinga. De lost, zoals beschreven in de catalogus van

geld op en durft hij niet meer thuis te komen.
Dan hoort hij dat de kasteelvrouwe een beloning van honderd gouden dukaten heeft uitgeloofd aan degene die haar gestolen diamanten ring kan terugvinden. Boer Krekel jaagt
de verantwoordelijke dienaren op het kasteel
de stuipen op het lijf met zijn doordringende
blikken en zijn opmerkingen ('Dat is de eerste', `Dat is de tweede'). Benauwd biechten ze
de diefstal aan hem op en geven de ring terug.
Tevens weten ze Krekel tegen betaling zover
te krijgen dat hij hen niet verraadt. Krekel
stopt de ring in een balletje deeg en voert dat
aan de kalkoen. De waarzegger geeft opdracht om de kalkoen te slachten, en daar
komt tot verbazing van de edelvrouw de ring
tevoorschijn. Ze vertrouwt het zaakje niet helemaal en belooft Krekel nog eens vijftig extra
dukaten als hij zegt wat ze tussen twee borden
heeft gestopt. Na de wanhopige uitroep
`Och, arme Krekel toch!' mag de waarzegger
met honderdvijftig dukaten naar huis ver
Daar doen Krekel en Trientje de-trekn.
eerstkomende tijd niets anders dan borreltjes
en hutspot snoepen.
In een in 1901 door C. Bakker bij veehouder
Dirk Schuurman (1839-1908) opgetekende
versie, is de hoofdrolspeler een boer die Kriek
(d.i. huiskrekel) heet. Als hij moet raden wat
de koning onder een schaal verborgen houdt,
roept hij wanhopig uit:
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Aarne-Thompson. Een verklaring hiervoor
zou kunnen zijn, dat de derde proef minder
passief wordt ondergaan door de waarzegger
en zelfs bewust bedrog van zijn kant kan bevatten. En dit kan weer afbreuk doen aan het
doorgaans positieve beeld van de `gelukkige
sukkelaar'.
Het vrolijke sprookje over Dokter Weet-al
hoort, net als de » Dappere kleermaker, in de
categorie `meer geluk dan wijsheid' thuis.
Geluk heeft de hoofdpersoon ook wel nodig,
want waarzeggerij is nu eenmaal een kunstje,
en geen kunde. De held is in de mondelinge
vertellingen sympathiek omdat hij geen
kwaadaardige oplichter is, maar eerder een
gelukszoeker, of iemand die door armoedige
omstandigheden wordt gedwongen een risico te nemen. De verteller en luisteraars
kunnen zich gemakkelijk identificeren met de
hoofdpersoon van eenvoudige komaf (boer,
schoenmaker, bakkersknecht). Zijn belevenissen vormen een opmonterend verhaal:
waar men de gebruikelijke, alledaagse tegenslagen zou verwachten, blijkt het geluk de
held nu eens goedgezind. De eenvoudige
man valt op gelukkige wijze erkenning ten
deel tot in de hoogste kringen. De onuitgesproken moraal van het verhaal luidt: niet alles hoeft altijd maar tegen te zitten. Dat is ook
wel eens bemoedigend om te horen.
Overigens mag hier niet onvermeld blijven
dat er ook oudere gedrukte versies van het
verhaal bestaan, waarin de hoofdpersoon
soms minder sympathiek wordt voorgesteld —
voor een breder burgerlijk lezerspubliek konden veinzerij en waarzeggerij wellicht niet al
te gemakkelijk als positieve eigenschappen
worden gerechtvaardigd. Als literaire, schriftelijk gefixeerde vertelling komt het sprookje
voor in kluchtboeken en almanakken uit de
17e, i 8e en i ge eeuw, zoals de St. Niklaes-gift
uit 1647, de EnkhuizerAlmanak voor 1750, de

Amsterdamse Almanak voor 1 751 , en De Geest
van jan Tamboer uit 1 778. De versie uit het

laatstgenoemde werk is het meest afwijkend:
de held heet hier bijvoorbeeld Jan Koevoet,
en in plaats van de proef met de krekel voorspelt Jan aan het eind correct de geboorte van
een tweeling bij de vrouw van de landvoogd
van Munster. De eerste drie teksten (waarvan
twee op rijm) zijn qua verhaalopbouw zeer
nauw aan elkaar verwant. Alhoewel in deze literaire versies enkele standaardelementen
voorkomen die ook in latere mondelinge
sprookjes wel opduiken ('Een Boer, die
Kriekje was geheeten', `Ach! Kriekje nu zijt
gy gevangen'), kan toch geen van de oudere
versies aangewezen worden als rechtstreekse
bron voor de mondelinge verhalen. In de drie
literaire versies wordt de waarzegger steeds
getypeerd als een gemene oplichter, die zèlf
een termijn van drie dagen bedingt, en vervolgens de beste spijzen en dranken verlangt
zonder iets te presteren. Voor zijn vraatzucht
heeft hij uiteindelijk wel een partij stokslagen
als beloning over, ware het niet dat het lot
hem gunstig gezind blijkt. Het is voorts een
voorname dame die de waarzegger opdracht
geeft om de ring of diamant terug te vinden,
maar het is de heer des huizes die sceptisch
blijft: hij dreigt de waarzegger met stokslagen
en het afsnijden van beide oren als hij faalt in
de proef met de schotels. Nochtans blijkt
Kriekje ook in dit geval 'geluckiger dan wijs'.
THEO MEDER

Boekenoogen 1904, pp. 138-I44; KHM nr.
98; De Mont 1888c; Poortinga 1 97 6 , PP• 3 04- 3 0 5;
Sinninghe 1978, pp. 44-46.
STUDIES: AT 1641; BP II, pp. 401-413; EM III, k01.
734-742; Boekenoogen 1910; Liungman 1961, pp.
321-323; Tomkowiak/Marzolph 1 996, I, nr. 8; V D K
PP• 518-519•

TEKSTEN:

Domme echtgenote
eerste redactie, die in Nederland het meest
voorkomt, dreigt de man soms zijn vrouw te
doden, af te ranselen of te verdrinken, tenzij
EN man heeft zo'n domme echtgenote,
dat hij er na weer een stommiteit genoeg hij andere mensen (meestal drie) kan vinden
van heeft en vertrekt. Hij zegt pas terug te die even dom zijn als zij. Hij vindt ze moeitezullen komen als hij drie mensen heeft gevon- loos. Bij thuiskomst treft hij zijn vrouw soms
den die net zo dom zijn als zij. De wereld zit aan terwijl ze zout aan het zaaien is, maar inechter vol met domkoppen, die bijvoorbeeld middels heeft hij zich met de situatie vermet behulp van emmers water licht in hun zoend en blijft hij bij haar.
Zoals gezegd maakt dit grappige sprookje
huis proberen te dragen, of met veel moeite
hun koe over het hek trachten te tillen. Bin- bijna altijd deel uit van een reeks komische
nen de kortste keren heeft de man er drie ge- vertellingen. Nederlandse versies beginnen
vonden en keert hij terug naar zijn vrouw. meestal met het sprookje over de » Lange
Vanaf dat moment is hij best tevreden met Winter. In veel gevallen wordt de woede van
de man ook veroorzaakt doordat de vrouw in
haar.
zijn afwezigheid de koe voor de prijs van een
kip heeft verkocht, of een koe aan een handeDit sprookje staat in de catalogus van Aarne- laar heeft meegegeven, die in plaats van te beThompson vermeld als AT I 3 84, `The Hus- talen één van de gekochte koeien heeft achband Hunts Three Persons as Stupid as his tergelaten bij wijze van onderpand (AT 1385,
Wife'. Het is opgetekend in heel West-Eu- `The Foolish Wife's Pawn'). Het kan ook zijn
ropa — vooral veel in de Noord-Europese lan- dat de vrouw erg onhandig is in het huishouden —, de Balkan, Rusland, het Midden-Oos- den. Sommige versies beginnen met varianten, China, Noord-Amerika, Midden-Ame- ten van het sprookje `Clever Elsie' (AT 1450),
rika, West-Indië en Afrika. De oudst bekende dat ook is opgenomen in Grimms Kinder- and
versies stammen uit eind i 8e, begin ie Hausmdrehen ('Die Kluge Else', nr. 34, 1819;
eeuw. Vaak wordt het verhaal verteld als deel vergelijk ook K H M nr. 104, `Die klugen
van een reeks domme-mensen-grappen, Leute'). Hierin wordt de domheid beliwaarvan sommige van twee of drie eeuwen chaamd door het meisje, meestal een aaneerder dateren, zoals bijvoorbeeld » Lange staande bruid, dat zich bij voorbaat zorgen
Winter (AT 1541) en de » Student uit het pa- maakt over het lot van haar toekomstig kind,
radijs (AT T 540). Ook in Nederland is het of over hoe ze het moet noemen, en daardoor
sprookje met zekere regelmaat uit de monde- dingen vergeet te doen. Haar ouders piekeren
linge overlevering opgetekend, maar vreemd met haar mee en de vrijer gaat op zoek naar
drie mensen die dommer zijn.
genoeg in Vlaanderen niet.
Tijdens hun zoektocht naar domme menHet gaat in dit sprookje meestal om een
of
sen
komen de gefrustreerde mannen in de
huisvrouw,
van
wie
de
echtdomme boerin
genoot vertrekt, of om een dom meisje wier verschillende versies uiteenlopende soorten
vrijer belooft met haar te zullen trouwen als domkoppen tegen. De vrouw (soms man) die
hij net zulke domme mensen vindt als zij en haar paard wil ontlasten door op de wagen te
haar familie. Een enkele keer is het de knecht gaan staan met een zak koolrapen (AT T 242A,
die genoeg heeft van zijn domme baas. In de `Carrying Part of the Load'), komt het meest
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voor. Verder zijn de domkoppen vaak afkom
uit de volgende vertellingen: `Sunlight-stig
Carried in a Bag into the Windowless House'
(AT 1245), `Pulling on the Shirt' (AT 1285),
`Jumping into the Breeches' (AT 1286), `The
Cow is Taken to the Roof to Graze' (AT I 2 I o)
en de » Student uit het paradijs (AT 1540).
Binnen een dag zit de zoektocht er in de
meeste gevallen al op en kan de man naar huis
terugkeren.
In Friesland is het verhaal in de afgelopen
anderhalve eeuw zo'n vijftien keer opgetekend. Zo heeft Martsje de Vries uit Veenwouden in 1972 het volgende verhaal verteld
aan de verzamelaar Ype Poortinga (nadat
haar neef Theun de Vries het al eerder, in
1932, in het tijdschrift It Heitelán had gepubliceerd): boer Mient heeft een erg domme
vrouw en elke keer als ze weer een stommiteit
heeft begaan, belooft ze in het vervolg beter
te zullen nadenken. Zo laat ze de worst aanbranden terwijl ze bier uit de kelder haalt en
in haar poging de worst te redden laat ze de
kraan van het vat openstaan, zodat al het bier
over de grond stroomt (AT 1387). Als Mient
thuiskomt wordt hij boos en zijn vrouw belooft beterschap. In de herfst slachten ze een
varken en Mient zegt tegen zijn vrouw dat hij
het spek wil bewaren voor de koude winter.
Als er een bedelaar aan de deur komt, vraagt
de vrouw of hij de Koude Winter is en geeft
hem het spek mee (AT 1541). Een tijdje later
hebben ze twee koeien te verkopen. Als
Mient weer van huis is, verkoopt de vrouw ze
na lang aandringen aan een koopman. Die
heeft echter geen geld bij zich en stelt voor
een van de twee koeien als onderpand achter
te laten en later terug te komen om te betalen
(AT 1385). Mient komt thuis, verneemt wat er
gebeurd is en wordt zo boos, dat hij weggaat
en zegt pas terug te zullen komen als hij drie
mensen heeft gevonden die net zo dom zijn

als zijn vrouw. Op reis komt hij een paard en
wagen tegen, volgeladen met koolrapen. De
voerman zit er boven op en houdt een zak vol
buiten de wagen, om zijn paard te ontlasten
(AT I 242A). Even later komt Mient langs een
boerderij waar ze druk bezig zijn met water
pompen. De boer loopt af en aan naar een vat,
waaruit koeien staan te drinken die wel onverzadigbaar lijken. Het blijkt dat er een gat
in de bodem van het vat zit. Die nacht kan
Mient bij een echtpaar overnachten. De volgende ochtend hoort hij gestommel in het
achterhuis; de man staat boven aan een ladder
en zijn vrouw houdt beneden zijn broek op,
zodat de man erin kan springen (AT 12 86).
Mient blijft nog ontbijten en gaat dan maar
op huis aan; de wereld blijkt vol domme mensen te zitten.
Grappige vertellingen over domme mensen
in het algemeen en vrouwen in het bijzonder
zijn al lange tijd geliefd. Alhoewel er ook
`domme echtparen'-sprookjes zijn waarin
domme mannen de hoofdrol spelen, hebben
die met domme vrouwen toch veruit de overhand. Meestal worden domme echtgenotes of
domme verloofdes verlaten. Pas als de man
zich ervan overtuigd heeft dat de meeste
vrouwen net zo dom zijn als de zijne, berust
hij in zijn huwelijk. Er zijn ook serieuze
sprookjes bekend, waarin de deugden van de
vrouw worden geprezen, maar dat zijn toch
vaak die deugden die mannen graag zien. De
schoonheid van een meisje vormt bijvoorbeeld in een flink aantal sprookjes de aanleiding voor de heldendaden van haar aanbidder. Naast schoonheid worden deugden als
vlijt, volgzaamheid en trouw vrijwel altijd beloond, zoals bijvoorbeeld in de vertellingen »
Assepoester (AT 5 I o) en » Vrouw Holle (AT
480).

Overigens worden `domme echtgenote' sprookjes zowel door mannen als door vrou-

Dood als peetvader
wen verteld, ook in de tweede helft van deze
eeuw. De moderne grappige vertellingen
over domheid van vrouwen, zoals bijvoorbeeld de `domme blondjes'-moppen, zijn nog
steeds erg populair bij een publiek van mannen (en lesbiennes, die daarmee afgeven op
heteroseksuele vrouwen die in het traditionele rollenpatroon zijn blijven steken). Zoals
zoveel (bijv. ook racistische en erotische)
moppen zijn seksistische moppen niet politiek correct en misschien juist daarom des te
geliefder.

IOI

voeteneinde. Hij draait het bed om en redt zo
de koning. De Dood waarschuwt hem, maar
treedt nog niet op. Dit doet hij wel als de dokter andermaal een bed omdraait, en wel bij
een zieke prinses. Hij neemt zijn petekind
mee naar een onderaardse ruimte waar de levenslichten branden. Hij wijst hem zijn levenslicht; het is bijna opgebrand. De dokter
smeekt hem om voor hem een nieuw licht aan
te steken. De Dood lijkt dit te willen doen
maar laat opzettelijk onhandig het lichtje omvallen, zodat het uitdooft en de dokter sterft.

JIKKE PEN

nr. 34 en Too; Poortinga 1 979, PP
3 17-320; De Vries 1932.
STUDIES: AT 1384; BP I, pp. 3 35-342; II, PP• 44 0- 45 1 ;
EM V, kol. 100-137 en S.V. Narrensuche; Escher 1995;
Liungman 1961, pp. 292-293; Moser-Rath 1978; Sinninghe 1943a, p. 36; VD K p. 451.
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DE DOOD ALS PEETVADER
EN arme man, vader van een groot aantal
kinderen, gaat op zoek naar een peetvader voor zijn zoveelste kind, een zoon. God
wil hij niet — die geeft aan de rijken en laat de
armen verhongeren. De duivel ook niet, die
bedriegt en verleidt de mensen. Maar de
Dood accepteert hij wel, want die kent geen
onderscheid.
De Dood geeft de zoon een doopgeschenk:
hij zal een beroemde dokter worden en de
Dood aan elk ziekbed kunnen zien staan. Stelt
deze zich op aan het voeteneinde, dan zal de
patiënt sterven; staat de Dood aan het hoofdeinde, dan mag de dokter ervan uitgaan dat de
patiënt zal genezen. Zo gebeurt ook en de
dokter wordt met zijn trefzekere voorspellingen beroemder en beroemder.
Dan begint hij zijn peetvader te bedriegen.
Bij een zieke koning ziet hij de Dood aan het

Dit sprookje (AT 332, `Godfather Death') is
in zoverre atypisch voor het van nature optimistische wondersprookje met een goede afloop, dat het in de meeste versies met de held
niet goed afloopt — de dood is nu eenmaal onafwendbaar. Het is in de late middeleeuwen
en het begin van de nieuwe tijd geleidelijk
ontstaan op basis van antieke, joodse en middeleeuws-christelijke motieven, opvattingen
en verhalen. De oudste lezing stamt uit IJsland (vóór I 3 39). Deze gaat waarschijnlijk terug op een continentale Latijnse bron en
heeft alleen nog maar het geschenk van de
Dood. Het motief van de Dood als peetvader
vinden we, zij het ook in een andere verhalende context, voor het eerst in het Middel
gedicht Renner van Hugo van-hogduitse
Trimberg (ca. 1300). Gecombineerd met het
`hoofd- of voeteneinde'-gegeven duikt het
dan op in een meesterlied van de Neurenberger schoenmaker en Meistersinger Hans
Sachs (1494 1576): `Der Bauer and der Tod'
(1547). De pogingen van de dokter om zijn
peetvader te bedriegen vinden we pas anderhalve eeuw later, in de verhalenbundel Biblisches Bilderbanquet (1691).
In deze oudste versies ontbreekt nog steeds
de levenslicht-episode. De Dood belooft de
-
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Dood als peetvader

Houtsnede van Ludwig Richter in het Deutsches
Mizrchenbuch (857) van Ludwig Bechstein. De
Dood, zichtbaar voor de dokter, staat aan het
voeteneinde van het bed van de dus ten dode
opgeschreven patiënt.

dokter aanvankelijk dat hij hem zal halen
zodra hij het Onze Vader bidt. De dokter bidt
dit pas als hij het leven moe is (versie uit IJsland) of als de duivel hem met een truc hiertoe
brengt (versie van T 547). Waar deze laatste
redactie in de jongere overlevering wordt
doorgetrokken, krijgt dit sprookje vaak humoristischer contouren en verglijdt het van
de legendesprookjes naar de categorie
sprookjes van de domme of bedrogen duivel.
Het kan dan ook gecombineerd worden met
oudere sprookjestypen uit dat genre, bijvoorbeeld met de » Smid en de duivel (AT 3 30).
Pas in de i ge en 2 oe eeuw, als duidelijk wordt
hoe bekend dit sprookje dan ook in de mondelinge overlevering geworden is, wordt een
slot met de levenslicht-episode gangbaar. We
vinden dit slot ook in wel de bekendste versie,
nr. 44 van de Kinder- and Hausmdrehen van de
gebroeders Grimm: `Der Gevatter Tod'. Zij

baseerden zich in de eerste uitgave (1812) op
een mondelinge tekst uit Hessen (uit 18 11).
Hierin ontbrak nog het bedrog van de Dood
met het licht. Dit motief voegden zij in de
tweede uitgave (1819) toe — zij haalden het uit
de Neue Abendgenossen (i 811) van Friedrich
Gustav Schilling (1766-1839).
Het motief van het levenslicht stoelt op een
oude, in Europa algemeen bekende, al in de
bijbel (vergelijk i Koningen i i:36 en 2 Samuel 21:17) en de antieke wereld voorkomende opvatting dat het leven van ieder mens
aan een bij hem horende lichtbron (kaars,
lamp, en dergelijke) gebonden is. Het wordt
ook als zelfstandig verhaal verteld (AT I 187,
`Meleager'): de duivel zal een man met wie hij
een contract gesloten heeft, pas halen als zijn
levenslicht opgebrand is. De man voorkomt
dat dit gebeurt, bijvoorbeeld door de kaars
door te slikken. Qua motief — niet qua oorsprong — hiermee verwant is de Griekse mythe van Meleager. Als de schikgodinnen bij
zijn geboorte bepalen dat hij zo lang zal leven
als een in het houtvuur gloeiende spaander,
stopt zijn moeder deze in een doosje. Later,
wanneer Meleager haar broers gedood heeft,
verbrandt zij de spaander en sterft Meleager.
Een ander antiek motief dat mede ten
grondslag aan dit sprookje kan liggen is dat
van de vogel Charadrius (waarschijnlijk een
pluvier-soort). Deze van geneeskrachten
voorziene vogel kreeg in de middeleeuwse
zoologische literatuur de naam, dat hij door
een patiënt al dan niet aan te kijken diens herstel of dood kon bewerken. In de oudste, de
IJslandse versie van het sprookje speelt hij als
de vogel Karadius een rol. Als de Dood aangeeft dat een patiënt niet zal sterven, moet de
dokter hem de Karadius voor het gezicht
houden. Ook de oude joodse voorstelling van
de engel des doods die aan het hoofd- of voeteneinde van een zieke staat en zo over leven

Doornroosje
of dood beschikt, kan een rol bij de totstandkomingvan `De Dood als peetvader' gespeeld
hebben.
De jongere mondelinge overlevering van
dit sprookje is zeer geschakeerd. Kerngebied
hiervan is Europa met het Midden-Oosten,
maar het heeft ook Amerika en Oost-Azië bereikt. Invloed van de talloze, nu meest in vergetelheid geraakte literaire bewerkingen (ook
in de vorm van toneelstukken, opera's of zelfs
als schelmenroman — bijvoorbeeld in 1 756 in
Frankrijk) ligt hierbij voor de hand. De Nederlandse en Vlaamse teksten (vier, respectievelijk tien) sluiten overwegend aan bij de jongere levenslicht-redactie. Een enkele keer —
bijvoorbeeld in een West-Vlaamse variant —
weet hier de dokter net als de held van AT
i 187 de dood te slim af te zijn en voor zichzelf
een nieuw levenslicht aan te steken. In plaats
van de Dood als peetvader vinden we in diens
rol ook de engel des doods (in de Balkan, het
oostelijke Middellandse-Zeegebied, bij de joden en de Perzen), de veerman naar de onderwereld Charon (bij de Grieken) of — in OostEuropa — de daar gangbare vrouwelijke Dood
als meter.
JURJEN VAN DER KOOI

Boekenoogen 19o3a, pp. 40-41; KHM nr.
44; Van der Kooi/Gezelle Meerburg i 990, nr. 3I;
Poortinga 1976, pp. 64-69; Poortinga 1 9799 pp. 5557; Stalpaert 1 977, pp. 126-13 3 •
STUDIES: AT 33 2 ; BP I, pp. 377-388; Brednich 1963;
EM V, kol. 12 24- 12 3 3, vgl. ook s.v. Meleager; Liungman 1961, pp. 73-75; De Meyer 1968, p. 5o; Le Roy
Ladurie 198o; Scherf 1 995, I, PP• 495 - 499, 7 2 9 - 73 I;
II, pp. 1207-I208; Sinninghe 1943a, p. 20; vDK p. 32 I.
TEKSTEN:
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DOORNROOSJE
EN koning en een koningin willen al
lange tijd een kind, maar ze krijgen er
maar geen. Op een dag kruipt een kikker uit
het water en voorspelt de koningin dat ze binnen een jaar een dochter zal krijgen. De dochter wordt geboren en de koning geeft een
groot feest waarvoor hij ook de feeën uitnodigt. Maar omdat er dertien feeën zijn en hij
maar twaalf gouden borden heeft, nodigt hij
één fee niet uit. De twaalf feeën spreken op
het feest ieder een wens uit als wondergeschenk zoals deugd, schoonheid en rijkdom.
Nadat de elfde fee haar wens heeft uitgesproken, verschijnt plotseling de dertiende fee,
die niet was uitgenodigd, ten tonele. Zij voorspelt dat het meisje zich op haar vijftiende
verjaardag zal prikken aan een spinklos en
daaraan zal sterven. De twaalfde fee kan deze
wens niet ongedaan maken, maar wel verzachten: de koningsdochter zal door de prik
in een honderdjarige slaap vallen. De koning
laat alle spinklossen in het land verbranden
om de wens van de fee niet in vervulling te laten gaan.
Op de dag dat Doornroosje vijftien jaar
wordt is ze alleen in het paleis en gaat ze alle
kamers bekijken. Tenslotte komt ze bij een
kamertje in een oude toren: daar zit een oude
vrouw vlas te spinnen. Doornroosje is
nieuwsgierig naar de draaiende spinklos, pakt
hem vast en prikt zich ermee in haar vinger.
Alles wat in het paleis leeft valt in slaap, en
zelfs de wind gaat liggen. Rondom het paleis
begint een doornenhaag te groeien die ondoordringbaar is en alles aan het zicht onttrekt.
Omdat de mare de ronde doet dat Doornroosje zich daarachter bevindt, probeert zo
nu en dan een prins zich een weg door de
doornenhaag te banen, maar dat loopt telkens
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Uit een litho met taferelen uit de sprookjes van
Perrault, firma Gangel te Metz, ca. 1850.

fataal af. Na honderd jaar doet een koningszoon weer een poging, en deze keer lukt het.
Hij komt in het kamertje van Doornroosje en
geeft haar een kus waardoor ze ontwaakt. Iedereen in het paleis wordt nu wakker en
Doornroosje trouwt met haar prins.

Dit sprookje (`Dornröschen', nr. 50 in de
Kinder- and Hausmãrchen) hoorde Jacob

Grimm van Marie Hassenpflug in Kassel.
Het vertoonde in de opgetekende versie al
sterke overeenkomst met het sprookje `La
belle au bois dormant' van Perrault (1697),
maar in latere bewerkingen heeft Wilhelm
Grimm nog meer trekjes uit de Perrault-versie overgenomen.
Er zijn echter twee duidelijke verschillen:

het motief van de voorspellende kikker aan
het begin van het sprookje ontbreekt bij Perrault. Het komt al voor in Les contes nouveaux
ou lesfées a la mode (1698) van Madame d'Aulnoy. Verder is het slot anders: bij Perrault
krijgen Doornroosje en de prins twee kinderen en trouwen ze pas nadat de vader van de
prins is overleden en de prins koning wordt.
Zijn moeder stamt uit een geslacht van reuzen en heeft de neiging om kinderen te eten.
Dit leidt tot een reeks van verwikkelingen. Ze
geeft tijdens de afwezigheid van de koning
achtereenvolgens bevel om het dochtertje,
het zoontje en Doornroosje te doden en als
maaltijd op te dienen. Ze wordt misleid en
vindt tenslotte zelf de dood.
Een op die van Perrault lijkende versie treffen we al aan in de Pentamerone (1634-36) van
Basile. Toch verschilt deze op enkele belangrijke punten met die van Perrault en Grimm.
In de eerste plaats wordt Doornroosje niet
door een spinklos gestoken, maar door een
kafnaald van hennep die in haar vinger blijft
zitten. Verder wordt zij in haar slaap door de
prins bevrucht en wordt ze pas wakker nadat
een van haar twee kinderen de kafnaald uit
haar vinger zuigt. Dezelfde combinatie van
motieven komt voor in de Franse middeleeuwse prozaroman Anciennes croniques
d'Angleterre, faits et gestes du roy Perceforest et
des Chevaliers du Franc Palais (1340). Waarschijnlijk heeft Perrault het motief van de bevruchting tijdens de slaap niet geschikt geacht
voor zijn lezerspubliek. Dit gebeurt bij hem
na het ontwaken van Doornroosje. Door de
civilisering van het gedrag van de prins kwamen echter de motieven van de geboorte van
de kinderen tijdens de slaap en het wegzuigen
van de kafnaald uit de vinger van Doornroosje in de lucht te hangen. De kafnaald
werd daarom vervangen door de spinklos. De
sprookjes van Perrault en Grimm verschillen
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wat dit seksuele motief betreft dus duidelijk Willy Vandersteen, geïnspireerd op het
Doornroosje-sprookje, maar verder vol tekvan hun voorgangers.
Verschillende afzonderlijke motieven van stuele en visuele allusies op »Hans en Grietje,
het sprookje komen in oudere mythologische » Klein Duimpje en de reus, »Assepoester, »
verhalen voor. De gebroeders Grimm zagen Blauwbaard, » Roodkapje, het Tinnen Solin het sprookje van Doornroosje een restant daatje en »Repelsteeltje.
van het Oudgermaanse mythologische verTON DEKKER
haal waarin de god Odin de walkure Sigfrida TEKSTEN: KHM nr. 50; Perrault 1975, pp. I08-I19.
met een prik van een slaapdoorn in slaap STUDIES: AT 410; BP I, pp. 434-442; EM S.V. Schlabrengt, waarna zij als de mens Brynhild door fende Schönheit; De Meyer 1968, p. 55; Rölleke 1984;
Sigurd weer tot leven wordt gewekt. Sigurd Scherf 1995, I, Pp• 172-177; De Vries 1959•
moet door een muur van vlammen heen om
haar te bereiken. Jan de Vries is echter zeer
sceptisch over een mogelijk verband tussen
DE DRAKENDODER
beide verhalen. Er is ook wel geopperd dat
het sprookje van Doornroosje de neerslag
P een dag trekt een jonge schaapherder
zou zijn van een vegetatierite waarin het
de wijde wereld in, met zijn honden die
nieuwe jaar tot leven gewekt moet worden.
Meer psychologische interpretaties van het hem in nood zullen kunnen bijstaan. Hij
sprookje zien hierin het rijpingsproces van komt bij een plaats die wordt geterroriseerd
een jong meisje uitgebeeld. Tijdens de puber- door een zevenkoppige draak. Elk jaar moet
teit (de honderdjarige slaap) schermt ze zich er een maagd aan de draak geofferd worden,
af (de doornenhaag) tegen het mannelijk ge- en dit jaar is de dochter van de koning aan de
slacht en ontwikkelt ze zich tot vrouw. Men beurt. Vele ridders zijn al gesneuveld in een
kan er ook meer in het algemeen het rijpings- poging de draak te doden, maar de schaapproces van de menselijke ziel in zien, waarin herder wil desondanks zijn geluk beproeven.
tegenslagen zowel kunnen leiden tot desDe jongen krijgtvan de koning een huwelijk
en
grotere
oriëntatie
inactiviteit als tot
met de prinses in het vooruitzicht gesteld als
kracht.
hij erin slaagt de draak te doden. De jongen
De algemene bekendheid heeft het sprookje gaat met de maarschalk en de prinses mee
te danken aan de literaire traditie. Als monde- naar de plek des onheils. Daar weet de held
ling verhaal is het relatief weinig (vooral in met behulp van een van zijn honden de draak
Europa en Amerika) opgetekend: in Neder- te verslaan.
land nooit, in Vlaanderen drie keer. Muzikaal
Na de strijd valt de vermoeide held in slaap,
werd de verhaalstof verwerkt door P. Tsjai- maar niet dan nadat hij de tongen uit de drakovski in zijn opera Doornroosje uit i 890. In kenmuilen heeft gesneden. De maarschalk
1959 werd de stof bewerkt door Walt Disney brengt de prinses terug naar de koning. Hij
voor de avondvullende tekenfilm s L E E P i N G heeft de koppen van de draken afgesneden en
werpt zich nu op als de redder van de prinses.
BEAUTY, waaraan overigens onder andere
ook het » Drakendoder-motief is toegevoegd. Hij heeft de prinses onder bedreiging met geOp een andere manier geschiedde dit ook in weld een zwijgbelofte afgedwongen. Het hude Suske-en-Wiske-strip De schone slaper van welijk tussen de maarschalk en de prinses zal
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over een jaar plaatsvinden. De schaapherder
trekt verder de wereld door, maar arriveert op
de dag van de bruiloft aan het hof. Daar kan
hij met de drakentongen bewijzen dat hij de
ware drakendoder is. De maarschalk wordt
gestraft en de drakendoder huwt de prinses.
Met deze schets van het Drakendodersprookje wordt geen recht gedaan aan de vele
redacties, variaties en contaminaties die ervan
bestaan. Het sprookje is in de catalogus van
Aarne en Thompson opgenomen als AT 300,
`The Dragon-Slayer', en behoort tot de categorie van de wondersprookjes. In het uitgebreide wondersprookje van de » Tweelingbroers (AT 303) zien we het Drakendodersprookje zelfs in zijn geheel terugkeren (zie
aldaar). De Drakendoder behoort tot de
groep van de oudste sprookjes die we kennen.
Het sprookje wordt wereldwijd gevonden,
met uitzondering van Australië.
De oudst bekende verhalen over draken zijn
verknoopt met het volksgeloof en de mythologie van oude culturen als die van de Sumeriërs, Babyloniërs, Egyptenaren, Perzen,
Grieken, Indiërs, joden en Germanen. De
draak — een uitvergroting van een wezen met
de gecombineerde kwaliteiten van krokodil,
roofvogel en slang — is bij hen vaak een verpersoonlijking van een bovennatuurlijke
macht: een god of een demon. Sommige drakenverhalen herinneren aan reële mensenoffers die gebracht werden, zoals het offer van
een maagd aan de watergoden (krokodillen)
in de oude cultuur van de Nijldelta. Vanuit de
mythologische vertellingen heeft de draak
zijn intrede gedaan in sprookjes en andere
volksverhalen. Een voorbeeld van een mythe
waarin we reeds de kiem vinden van het Drakendoder-sprookje, is het Griekse verhaal
van Perseus. Perseus is de zoon van de god

Houtsnede van Ludwig Richter in het Deutsches
Mdrehenbuch (1857) van Ludwig Bechstein.
De jonge schaapherder beschermt de prinses en
stuurt een van zijn honden af op de draak.

Zeus en de stervelinge Danaë. Door een list
met een reflecterend schild slaagt Perseus
erin Medusa, wier aanblik ieder versteent, te
onthoofden. Bij de kust van Ethiopië treft hij
later een jonkvrouw aan, staande op een rots.
Zij is prinses Andromeda die geofferd moet
worden aan een zeedraak. Als Perseus erin
slaagt om de draak te verslaan, mag hij met de
prinses trouwen en zal de koning hem zijn koninkrijk schenken. Perseus weet de draak inderdaad te doden, maar op de bruiloft maken
een eerdere huwelijkskandidaat en diens
strijdmakkers amok. Om niet in het geweld
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ten onder te gaan, moet Perseus het afgehou- hand liggende boodschap uit dat men de duiwen hoofd van Medusa uit zijn tas halen. Per- vel (zondigheid, heidendom) kan uitbannen
seus' gewaarschuwde vrienden wenden hun door zich te bekeren tot het ware geloof. De
Sint-Joris-legende heeft ook een plaats geblik af, maar al zijn tegenstanders verstenen.
Behalve in mythen en sprookjes zien we de kregen in het volkstoneel. Zo wordt nog
draak ook optreden in legenden, waarin hij, in steeds eens in de zeven jaar in het Limburgse
de joodse en christelijke traditie, is geworden Beesel een groots steekspel over Sint Joris en
tot een zinnebeeld van de duivel. In het Oude de draak opgevoerd.
In de middeleeuwse epiek komt het motief
Testament treffen we de duivelse draak aan
als Leviathan (Job 40, Psalm 74:14, Jesaja van het drakendoden vaak voor. Voorbeelden
zijn de Siegfriedsage en Beowulf (8e eeuw).
27:1). Een bekende drakendoder uit de christelijke traditie is de aartsengel Michaël Ook vinden we het regelmatig in de Arturro(Openbaringen 12:7 -9). De meest bekende mans, die veelvuldig zijn opgebouwd rond
drakendoder-legende is die over Sint Joris. sprookjesmotieven. In de 13e-eeuwse MidDeze legende bevat wederom verhalende ele- delnederlandse Ferguut wordt een draak gementen die ook in het sprookje gevonden dood die een kasteel bewaakt. In de Roman
kunnen worden. De Sint-Joris-legende van Walewein (ca. 12 6o) is het eerste wapenwordt onder andere verteld door Jacobus de feit van de titelheld het doden van een draak
Voragine in zijn Latijnse Legenda Aurea (ca. en haar jongen. Dit zijn echter motieven die
geen samenhang vertonen met het Draken12 70). Een stad in Libië wordt geterroriseerd
door een draak en de bewoners kunnen het doder-sprookje als geheel — het tweede deel
dier slechts in toom houden door voortdu- van de Ferguut is eerder te vergelijken met het
rend dieren en mensen aan hem te offeren. sprookje over de » Herdersjongen en de drie
Op een dag moet ook de dochter van de ko- reuzen. Die samenhang met het Drakendoning eraan geloven. Bij de offerplaats redt de der-sprookje is er bijvoorbeeld wel in de Midnobele ridder Joris de prinses echter van een delhoogduitse Tristant van Eilhart von Oberg
wisse dood. Hij slaat een kruis, zegent zich- (eind 12 e eeuw), in het Oudfranse Lai de Tyozelf in de naam van Christus en verwondt de let (begin i 3 e eeuw) en in het hiermee verdraak met zijn lans. Vervolgens laat de draak wante Middelnederlandse Lanceloet en het hert
zich als een gehoorzame hond aan een lei- met de witte voet (tweede helft 13 e eeuw). Op
band meevoeren. Zodra de inwoners van de de plot uit het laatstgenoemde werk wordt
stad zich massaal bekeren tot het christen- eind 13 e eeuw nog eens gevarieerd in de Middom en zich laten dopen, doodt Joris de delnederlandse Roman van Moriaen.
In Lanceloet en het hert met de witte voet wordt
draak. De koning schenkt Joris veel geld,
maar deze verdeelt het onder de armen. Het het volgende verhaal verteld: een jonkvrouw
moge overigens duidelijk zijn waarom het in dient zich als boodschapster aan bij het hof
de legende niet wenselijk is dat de koning zijn van koning Artur. Zij komt uit haar vaderland
dochter als bruid aanbiedt aan degene die de met een opdracht: de ridder die dapper gedraak verslaat: heiligen zijn immers gewoon noeg is om een door leeuwen bewaakt hert te
om celibatair te leven, en een huwelijk zou in doden, mag met de prinses trouwen. Als bede legende ongepast zijn. De Sint Joris-le- wijs moet de ridder de `witte voet' van het
gende van De Voragine draagt de voor de hert overleggen. De jonkvrouw heeft een wit
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hondje bij zich, dat als gids zal optreden. Als
eerste trekt Keye, de hofmaarschalk van koning Artur, erop uit, maar de angst slaat hem
reeds om het hart als hij een rivier moet oversteken. Op zijn terugweg tracht hij tevergeefs
het hondje te doden om zo zijn lafheid te maskeren. Vervolgens laat ridder Lanceloet zich
door het hondje naar het hert brengen. Lanceloet slaagt erin de leeuwen te verslaan en
het hert te doden. Hij snijdt de onderpoot van
het hert af, maar is te gewond om naar het hof
van de prinses te gaan. Hij geeft de `witte
voet' aan een langskomend ridder: deze moet
de voet naar de prinses brengen en berichten
dat Lanceloet gewond in het bos ligt. De
doortrapte ridder geeft Lanceloet echter nog
een klap na met zijn zwaard, en dient zich vervolgens bij het hof aan met de mededeling dat
hijzelf het hert heeft gedood. Inmiddels is
ridder Walewein erop uit getrokken om zijn
vriend Lanceloet te zoeken, en als hij hem
vindt brengt hij hem naar een arts. Na de
ware toedracht te hebben vernomen beschuldigt Walewein, vlak voor de inzegening van
het huwelijk met de prinses, de louche ridder
van oplichting. Er volgt een gerechtelijk
tweegevecht dat door Walewein gewonnen
wordt. Lanceloet mag nu met de prinses trouwen, maar hij slaat het aanbod af. Binnen de
Arturtraditie is het immers onmogelijk om
Lanceloet te laten trouwen: Lanceloet was de
minnaar van koningin Guenevere en hij is
uiteindelijk als vrijgezel gestorven. Het mag
duidelijk zijn dat in dit verhaal de (zevenkoppige) draak is gewijzigd in een hert met (oorspronkelijk zeven) leeuwen — terzijde zij opgemerkt dat in sprookjes een (wit) hert niet
zelden een magisch wezen is. Het motief van
het offer ontbreekt, maar in Lanceloet wordt
wel verteld dat de leeuwen een bedreiging
vormen. De hofmaarschalk en de oplichter
zijn twee verschillende personen geworden.

Het globale stramien van het Drakendodersprookje is evenwel behouden gebleven: een
held moet een gevaarlijk dier doden en mag
als beloning met een prinses trouwen. De
held verslaat (geholpen door een hond) het
dier, maar een oplichter eist door bedrog de
overwinning en de prinses voor zichzelf op.
Op het laatste moment komt het bedrog uit
(en kan de held met de prinses trouwen).
In de natuurencyclopedie van Jacob van
Maerlant (Der naturen bloeme, r 2 66) wordt de
draak als een werkelijk bestaand dier behandeld in het hoofdstuk over de `serpenten'
(slangen, reptielen). De auteur beroept zich
daarbij op autoriteiten als de kerkvader Augustinus en kardinaal Jacobus van Vitry.
Maerlant beschrijft onder meer de rivaliteit
tussen draak en olifant. Hij merkt wel op dat
de draak eigenlijk alleen voorkomt in Babylonië en omstreken. Reeds in de oudheid hebben auteurs semi-wetenschappelijke verhandelingen over draken geschreven, zoals Plinius, Solinus en Ambrosius. Het geloof in
draken heeft zich in zekere zin tot in de we
eeuw voortgezet — men denke bijvoorbeeld
aan de sagen rond het monster van Loch
Ness. Dat het geloof in het bestaan van draken zou wortelen in oeroude herinneringen
aan dinosauriërs, is een hypothese die geen
stand kan houden. Het uitsterven van de dinosauriërs vond immers zo'n vijftig miljoen
jaar vóór de verschijning van de eerste mens
plaats. Ook de veronderstelling dat zeer
vroege vondsten van fossielen de menselijke
fantasie op hol hebben gebracht, is weinig
waarschijnlijk.
Het Drakendoder-sprookje vinden we in de
16e en 17e eeuw terug bij Italiaanse auteurs
als Straparola en Basile. Laatstgenoemde introduceert het element van het opnieuw aangroeien van de afgeslagen drakenkoppen. In
de Kinder- and Hausmdrehen van de gebroe-
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ders Grimm is het Drakendoder-sprookje
een episode in het sprookje van de » Tweelingbroers (AT 303; KHM nr. 6o, `Die zwei
Breder'). In de i ge eeuw is overigens geruime
tijd het sprookjesboek van Ludwig Bechstein
(i 8o i -6o) populairder geweest dan dat van de
gebroeders Grimm. Bechstein publiceerde
zijn Deutsches Mdrchenbuch in 1845 en dit
boek beleefde in tien jaar tijd twaalf herdrukken. Het Drakendoder-sprookje treffen we
bij Bechstein aan als `Die drei Hunde'.
Inde i ge en we eeuw is het sprookje van de
Drakendoder in Nederland meermalen en in
Vlaanderen vrij vaak (achttien keer) uit de
mondelinge overlevering opgetekend. Victor
de Meyere publiceerde een versie van het
sprookje uit 1888 dat was opgetekend uit de
mond van een 16 -jarig Vlaams meisje. De
versie is tamelijk afwijkend, want van een
offer is geen sprake, en van een bedrieger al
evenmin. De held, Slimme Hans genaamd,
heeft van dankbare dieren de toverkracht
ontvangen om zich in een wolf, een hond, een
vogel en een mier te veranderen. Uiteindelijk
wordt de draak gedood doordat de prinses
een ei op het voorhoofd van het monster kapot slaat (vergelijk de » Reus zonder hart).
In 1973 noteerde Ype Poortinga een Friese
versie van het Drakendoder-sprookje uit de
mond van de 68- jarige Roel Piters de Jong,
die het verhaal in zijn jeugd had gehoord. In
het verhaal wordt het sprookje van de Drakendoder (AT 300) gecombineerd met dat
over de Prinses gered van de rovers (AT 5o6B,
`The Princess Rescued from Robbers'; vergelijk de » Dankbare dode). Een ontslagen soldaat krijgt onderdak bij een vriendelijke oude
vrouw, die hem vertelt over een kasteel in de
nabijheid. Dat kasteel herbergt een heks, een
draak, een roversbende en een gevangen
prinses. De soldaat slaagt erin om het kasteel
binnen te dringen tijdens de afwezigheid van
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de rovers. Hij weet de prinses te bevrijden, de
heks gevangen te zetten en de draak zijn zeven koppen af te slaan, zonder dat ze weer
aangroeien. Voor de soldaat en de prinses
vluchten snijdt de soldaat de tongen van de
draak af en neemt ze mee. Daarop volgt een
achtervolging door de rovers, maar het
tweetal weet met een vissersboot te ontkomen. De stuurman werpt de soldaat overboord, dwingt de prinses een zwijgbelofte af
en claimt aan het hof de drakendoder te zijn
die de prinses heeft gered. Het huwelijk tussen de stuurman en de prinses zal over een
jaar gevierd worden. Op de valreep arriveert
dan de soldaat, die niet verdronken is, maar
door vissers gered. Met het tonen van de drakentongen bewijst hij dat hij de drakendoder
is. De stuurman wordt opgeknoopt, en de
prinses trouwt met de soldaat. Later worden
de rovers nog ingerekend en wordt hun kasteel met de grond gelijk gemaakt. De arme
oude vrouw die de soldaat onderdak had verschaft, krijgt een grote beloning. Zoals vaker
bij Roel Piters de Jong is het verhaal niet af
vooraleer alle sympathieke personages beloond zijn en alle kwalijke personages bestraft.
Achter de kern van het Drakendodersprookje gaan oude offerriten en daarvan afgeleide mythen schuil. Het offer heeft in de
sprookjes aanleiding gegeven tot een stereotiepe vertelling over de strijd tegen een levensvernietigend kwaad, tegen een negatief,
repressief en diabolisch ondier. Tegelijker tijd is het sprookje een verhaal over het ver
een begeerlijke bruid, waarin de-wervna
introductie van een bedrieger dan nog fungeert om een `uitgestelde happy ending' te
bewerkstelligen. Niet zonder reden heeft Johan Huizinga het drakendoder-verhaal als
een tamelijk universele wensdroom geïnterpreteerd: `In ieder geval is daarmee het rid-
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derlijk-erotische motief bij uitnemendheid
gegeven: de jonge held, die de maagd bevrijdt. De belager moge bij wijlen een argeloze draak zijn, het sexuele moment ligt toch
steeds onmiddellijk eronder. (...) De bevrijding van de maagd is het meest oorspronkelijke en altijd jonge romantische motief. Hoe
is het mogelijk, dat een thans verouderde
mythenverklaring er de weergave van een
natuurphenomeen in heeft gezien, terwijl de
onmiddellijkheid van de gedachte dagelijks
door ieder kan worden beproefd!' Bruno
Bettelheim gaat nog een stapje verder met
zijn psychoanalytische interpretatie. Het
sprookje van de Drakendoder is voor kinderen een narratieve, symbolische overwinning
op het Oedipuscomplex: de fixatie op de vader en de moeder als rivaal of liefdesobject
wordt losgelaten, en de aandacht wordt verlegd naar de verwerving van een partner buiten het gezin. Het meisje kan zich identificeren met de begeerlijke prinses, de jongen met
de held die de prinses bevrijdt.
Men vergelijke ook nog de » Prinsessen in
de onderwereld.
THEO MEDER
TEKSTEN:

Bechstein 1967, pp. 22I-226; Bédier 1 979;

Draak 1979; Van Maerlant 1989; De Meyere 1925-

3 3 I, PP• 95-102; KH M nr. 6o; Poortinga 1978, pp.
131-142; Schwab 1 977, PP• 42-45; Sinninghe 1942,
pp. 82-86; De Voragine 1942, I, pp. 173-180.
STUDIES: AT 300; Bettelheim 1 977, pp. III -I16; EM
III, kol. 787-820; Hartland 1894-96; Huizinga 1975
(citaat p. 70); Liungman 1961, PP• 38-43; De Meyer
1 968, pp. 31-32; Okken 1 974; Scherf 1 995, I, pp. 201204; Sinninghe 1943a, p. 19; VDK pp. 309-310.
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rondreizende artsen tonen een herbergier hun kunsten. De eerste snijdt
zichzelf een hand af, de tweede neemt zich het
hart uit, de derde zijn ogen. Deze lichaamsdelen worden in een kast geplaatst met de bedoeling ze later weer aan of in te zetten. Maar
door nalatigheid van de meid kan de kat erbij
komen en eet ze op. Buiten medeweten van
de dokters worden ze vervangen door de hand
van een dief, het hart van een varken en de
ogen van een kat. Ze transplanteren deze en
kunnen zo weer uit de voeten, zij het dan dat
de dokter met de hand van een dief deze niet
thuis kan houden, die met het varkenshart het
liefst in troep wroet en die met de kattenogen
bij nacht beter ziet dan overdag.
RiE

Bovenstaande vertelling vinden we voor het
eerst in het fameuze, ca. 13 00 ontstane middeleeuwse verhalenboek fiesta Romanorum
(nr. 76): twee beroemde artsen twisten erover
wie de betere van hen beiden is en gaan een
wedstrijd aan. Nummer een neemt nummer
twee beide ogen uit en zet ze er dan weer in.
Nu verwijdert nummer twee de ogen van
nummer een, maar voor hij deze terug kan
zetten rooft een raaf er een weg. Hij neemt nu
het oog van een geit en zet dit naast het eigen
oog in. Dokter nummer een merkt hier niets
van en voortaan leven beide dokters in volle
harmonie, overtuigd van elkaars kunnen. In
de i ge en Zoe eeuw blijkt dit verhaal in Europa structureel uitgebouwd tot een grotesk
humoristisch sprookje, zoals in nr. i 18 ('Die
drei Feldscherer', 1813, uit Zwehrn) van de
Kinder- and Hausmdrehen van de gebroeders
Grimm, hierboven samengevat.
Dit sprookje (AT 66o, `The Three Doctors')
is in deze uitgewerkte vorm, waarin het ge-
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vonden is in Noord-, West- en Midden-Europa en in Noord-Amerika, tamelijk zeldzaam. Het is daarentegen buitengewoon geliefd in kortere vormen, waarin maar één arts
optreedt die bij een patiënt een lichaamsdeel
wegneemt en als hij dit kwijtraakt (meestal
omdat een dier het opeet) vervangt door een
passend lichaamsdeel van gewoonlijk een ander dier. Een man krijgt bijvoorbeeld kattenogen en gaat op muizenjacht (voor het eerst
in het Middelhoogduitse Wie ein kunic Isan einer katten ouge gewan), of hij krijgt een varkensmaag en vindt daarna de schillen lekkerder dan de aardappels (voor het eerst bij de
Neurenberger schoenmaker en Meistersinger Hans Sachs [1494-1576]: `Der Bauer mit
dem Saumagen', 1547). Of hij krijgt het been
van een vrouw aangezet en raakt zo in de
problemen als hij moet urineren, enzovoort,
enzovoort. Het thema verschuift zo van het
sprookje via het grappige verhaal, de klucht,
naar de satire, de parodie en het leugenverhaal. Geen wonder dat het, met het var
motief, ook de leugenmeester bij-kensmag
uitstek baron Karl Friedrich Hieronymus
Freiherr von Munchhausen (1720-97) werd
toegedicht.
Veel moderne varianten hebben een scabreus karakter: een man krijgt een ui voor een
testikel, zodat de tranen hem in de ogen
springen als hij de liefde bedrijft, of per ongeluk een stukje penis aan zijn neus en een
stukje neus aan zijn penis en moet voortaan
door de neus urineren en door zijn penis snuiten, enzovoort. Als mop, want dat is het type
nu geworden, leent het zich uitstekend voor
beroepen- en overhedenspot, inter-etnische
grappen en politieke afrekening. Een viertal
voorbeelden.
Een arbeider krijgt via een transfusie bloed
toegediend en is sindsdien zo lui als wat. Voor
acht uur is hij nergens voor te porren en om
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vier uur zit hij al weer thuis. Het blijkt dat hij
onderwijzersbloed heeft gekregen. — Een
boer heeft zijn verstofte hersenen bij een specialist achtergelaten voor een grote beurt. Als
hij ze niet terug komt halen spreekt de specialist hem aan. `Hou ze maar, ik heb ze niet
meer nodig. Ik zit nu in de gemeenteraad
(Kamer, enzovoort).' — Een Belg wil Nederlander worden en moet hiertoe een deel van
zijn hersenen weg laten nemen. De dokter
snijdt per ongeluk iets te veel weg. Als hij zich
bij de weer bijgekomen man uitput in verontschuldigingen, antwoordt deze laconiek: `Dat
hindert neat' (Fries: Dat geeft niks). — Een inwoner van Riad vertelt de laatste, uit Egypte
geïmporteerde mop over Saddam Hoessein:
een moeder in Irak hoort van de dokter dat de
hersenen van haar zoontje vervangen moeten
worden. De vrouw schrikt als de medicus
voorstelt hem de hersenen van een aap te geven: `Kan mijn jongen dan nog goed nadenken ' `Jawel,' zegt de arts, `dat maakt niets uit.
Jaren geleden hebben we in Bagdad een
schoen bij een jongetje ingeplant. Hij is later
president geworden.' (NRC Handelsblad 7 -2'99 1
Dit soort actualiseringen kan men bijna wereldwijd horen. Ze zullen zeker niet allemaal
op verre herinneringen aan de drie dokters
teruggaan, maar kunnen telkens opnieuw
ontstaan als de geschikte voedingsbodem
aanwezig is. Het thema is in elk geval al zeer
oud. Uit het klassieke Epidaurus, waar een
beroemde, aan de Griekse god van de genees
gewijde tempel stond, ken--kunstAlepio
nen we al berichten over geslaagde herplaatsingen van uitgenomen en schoongemaakte
lichaamsdelen. Ook in de geschreven literatuur en in andere volksverhaalgenres, de ernstige sage bijvoorbeeld, speelt dit motievencomplex mee, zij het ook in andere narratieve
contexten.
)
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In Nederland en Vlaanderen is dit sprookje
in zijn volle omvang niet vaak opgetekend,
respectievelijk maar een (in Friesland) en vijf
keer. De verkorte vormen en de moderne
moppen waren en zijn in Nederland echter
volop bekend. In Vlaanderen zal dit niet veel
anders (geweest) zijn.
JURJEN VAN DER KOOI
TEKSTEN: KHM nr. I 18; Van der Kooi 1979a, nr. 31;
Van der Kooi/Schuster 1 994, nr. 169- 170; De Meyere
1925-33, III, pp. 58-60; Poortinga 1978, pp. 146-147;
Stalpaert 1 977, pp. 301-302.
STUDIES: AT 66o; BP II, pp. 552-555; EM III, kol.
742-747; De Meyer 1968, p. 81; Tubach 1969, nr.
2310; VDK pp. 349 35 0 .
-

DRIE HAREN UIT DE BAARD VAN
DE DUIVEL

eens een arme houthakker die een
zoon kreeg. Meteen na zijn geboorte
zegt het jongetje: `Als ik groot ben, trouw ik
met de prinses.' Dat verhaal gaat rond, en ook
de koning hoort van deze wonderlijke zaak,
maar lacht erom. Het speelt kort voordat de
koning vader wordt van een dochtertje.
Twintig jaar later wordt de houthakkerszoon schildwacht bij het paleis en ontmoet hij
de prinses. Ze worden verliefd op elkaar en de
prinses wil met hem trouwen. De koning probeert van de soldaat af te komen door hem op
te dragen drie gouden haren te plukken van
het hoofd van een mensenetende reus, ver
weg.
De soldaat gaat op weg. Hij komt bij een
veer over een brede rivier. De veerman wil
hem alleen overzetten als hij belooft de vrouw
van de reus, een wijze vrouw, te vragen hoe hij
veerman af kan worden, want hij heeft genoeg
van zijn baan. De soldaat belooft dit. Hij
komt bij een stad. De poortwachter wil hem
R was

alleen binnenlaten als hij belooft de reuzin te
vragen hoe zij hun vruchtbomen, die geen
vrucht meer dragen, weer vruchtbaar kunnen
maken. Ook dit belooft hij. Bij een volgende
stad belooft hij haar te zullen vragen hoe de
bewoners hun smerige bron- en grachtwater
weer schoon kunnen krijgen.
Eindelijk komt hij dan bij het huis van de
reus. Die is niet thuis, maar de reuzin ontvangt hem vriendelijk. Hij vertelt waarom hij
komt. Zij verandert hem in een spin; dan kan
de reus hem niet opeten. Hij moet goed luisteren. De reus komt en ruikt mensenvlees,
maar zij weet hem te kalmeren. Hij valt met
zijn hoofd in haar schoot in slaap en zij trekt
hem een haar uit. De reus schrikt wakker en
vertelt dat hij droomde dat ergens in een stad
de mensen smerig water hebben. `Dan moeten ze dieper graven, tot op het witte zand',
zegt de reuzin. Hij valt weer in slaap en opnieuw trekt ze hem een haar uit. Nu heeft hij
gedroomd van de stad waar de vruchtbomen
niet meer dragen. Ook hier weet ze raad op:
stutten, en water en mest geven. Hij legt zich
weer neer en ze plukt een derde haar. Weer
heeft de reus gedroomd, van de veerman. `Hij
moet de eerste de beste die over wil steken in
de boot laten zitten en veerman maken', raadt
de reuzin. De reus is nu uitgerust en vertrekt.
De reuzin onttovert de soldaat, doet de gouden haren in een doosje en geeft ze hem. Op
de terugreis deelt hij in de twee steden de
goede raden uit en krijgt in elk als beloning
een gouden paardje. De veerman krijgt de
raad van de reuzin pas als de soldaat veilig op
de andere oever staat. Daarna meldt hij zich
met de haren weer bij de koning. Die had
nooit verwacht dat hij de queeste overleven
zou, maar is weg van de paardjes. De soldaat
vertelt dat ze aan de andere zijde van de rivier
vrij rondlopen. De koning gaat erop af. Ze
hebben hem nooit weer gezien. Hij is veer-
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het kind en gooit het in een mantel gewikkeld
in het water. Een molenaar redt het en voedt
het op. Na twintig jaar ontdekt de koning bij
toeval de jongen en herkent de mantel. Hij
geeft Govaert een brief die hij naar de koninin
Europa
een
vooral
van
een
versie
Dit is
gin moet brengen. Govaert overnacht in een
i,
`Three
Hairs
wijdverbreid sprookje (AT 46
from the Devil's Beard') dat ook in Azië (tot moordenaarsnest. Als hij slaapt leest de
in China) en Amerika, met name in de Frans- hoofdman de brief: `Als deze jongeling in uw
en Spaanstalige gebieden, bekend geworden hof zal komen, zo zult gij hem onbarmhartig
is. Het wordt op vele manieren gevarieerd dooddoen.' De hoofdman vervangt nu de
maar de kern is meestal: een ongewenste brief door een waarin staat dat zij hem hun
vrijer van de dochter van een rijke man (vorst) dochter ten huwelijk moet geven. Dit gewordt, door zijn aanstaande schoonvader, in beurt. De koning beveelt nu zijn ongewenste
de hoop dat hij hierbij om zal komen, erop schoonzoon hem `drie roste haren uit Luciuitgestuurd om een aantal (meestal drie) ha- fers kop' te halen. Enzovoort.
Deze Vlaamse versie lijkt veel op die in de
ren of veren van een demonisch wezen (de
duivel, een reus, de vogel Phoenix, enzo- Kinder- and Hausmdrehen van de gebroeders
voort) te halen. Onderweg wordt hij met een Grimm: `Der Teufel mit den drei goldenen
reeks (meestal drie) problemen geconfron- Haaren' (nr. 29), afkomstig uit Zwehrn bij
teerd die hij op de terugweg op kan lossen Kassel. Hij kwam in de druk van 1819 in
dankzij hetgeen hij van de demon of diens plaats van de twee oudere versies die zij al in
vrouw, die hem gewoonlijk helpt om aan de hun eerste druk (1812) hadden opgenomen
haren te komen, te weten komt. De schoon- en waarin respectievelijk drie veren van de
vader, jaloers op de rijkdommen die de held vogel Phoenix en drie haren uit de baard van
verworven heeft, gaat (vaak bewust door de de duivel gehaald moeten worden. In de laatheld misleid) de tocht ook aan en eindigt als ste tekst ontbreekt het brief-motief, de anveerman. Bovenstaande versie werd in 1977 dere twee hebben het wel. De verder nog uit
door de Friese verzamelaar Dam Jaarsma de Nederlanden bekende versies van dit
sprookje — het zijn er niet zoveel, we kennen
(1914-91) genoteerd bij Anna Postma-Bies
er nog een uit Friesland en een vijftal uit
uit Bergum (geb. 1901 te Garijp).
In ongeveer de helft van de bekende versies Vlaanderen — variëren het bovenstaande min
wordt dit sprookje aan het begin gecombi- of meer.
De kernmotieven van dit sprookje zijn al
neerd met een sprookje (AT 930, `The Prophecy') waarin het voorbestemd zijn van de oud en ook ingrediënt van menig sprookje
jongen als toekomstige bruidegom van de met een lange geschiedenis (vergelijk bijprinses nader wordt uitgewerkt. Zo ook in de voorbeeld ook de » Twee reisgezellen), en
volgende West-Vlaamse versie uit 1893 die daarom heeft men het ook vaak een hoge ouzo begint: arme ouders krijgen een kind, derdom toegeschreven. Het zou bijvoorbeeld
Govaert, dat met de helm wordt geboren. Er in het oude India ontstaan kunnen zijn of in
rolt een briefje uit zijn mond waarop staat dat het oostelijke Middellandse -Zeebekken in de
hij op zijn twintigste met de prinses zal trou- Homerisch-Myceense tijd. Maar toch kenwen en koning zal worden. De koning koopt nen we het in de eindvorm zoals die hier geman geworden en de soldaat trouwt met de
prinses.
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Tekening van Christine van der Heide-Schneider
in: Y. Poortinga, De held en de draek. Folksforhalen
fan Roel Piters de jong. Baarn/Ljouwert 1978. In
deze Friese versie krijgt een schoonzoon van zijn
schoonvader de opdracht drie veren te bemachtigen van een reuzenarend die huist in een kasteel
op een hoge berg.

presenteerd is pas sinds het eind van de i 8e
eeuw. Dan duikt het voor het eerst op in een
Tsjechisch volksboek, meteen al in de combinatie van brief-inleiding en queeste. Alle oudere verhalen die op dit sprookje lijken, blijken uiteindelijk toch bij andere verhaaltypen
te horen. Het is een uiterst dubieuze zaak om
aan de hand van fragmenten van andere, oudere narratieve eenheden, te postuleren dat
een specifiek complex verhaal, dat pas laat opduikt, maar wel deze oudere fragmenten bevat, net zo oud is als de motieven of episoden
waaruit deze zijn opgebouwd. Daarom kun-

nen we, tenminste zolang geen duidelijk oudere en zeker tot dit type behorende versies
opgespoord worden, niet anders doen dan
constateren dat we met een relatief jong ver
te maken hebben. Een verhaaltype-haltype
dat mogelijk zijn oorsprong vindt in de i 8eeeuwse volkslectuur, een literatuursoort die
wel meer uit oudere elementen samengestelde volksverhalen gegenereerd heeft.
Tot die duidelijk oudere elementen hoort
de episode van het Uria-briefmotief, zo genoemd naar de brief die David aan Uria, de
man van de door hem begeerde Batseba,
meegaf voor zijn bevelhebber Joab en waarin
stond dat deze hem moest laten sneuvelen.
Hetgeen gebeurde, waarop David zijn handen vrij had (ii Samuel i i). Dit motief werd al
heel vroeg opgenomen in oriëntaalse en antieke mythen en overleveringen, waarin de
vergeefse pogingen om een stamvader, dynastiestichter of eerste religieuze leidsman
uit de weg te ruimen geschilderd worden. Het
eerst werd dit briefmotief ingebed in een
vanaf de 3 e eeuw bekende overlevering rond
Gautama Boeddha. De Boddhisattva was een
kind van arme ouders en werd door zijn vader
te vondeling gelegd. Een brahmaan voorspelt
het kind een bijzondere toekomst en een
koopman neemt het op. Maar als deze zelf
een kind krijgt probeert hij zich van de vondeling te ontdoen. Als dit niet lukt, stuurt hij
hem met een brief naar een metaalgieter,
waarin staat dat deze hem in de brandende
oven moet gooien. In plaats van de Boddhisattva brengt echter de zoon van de koopman
de brief weg en de gieter gooit hem in de
oven. Nu stuurt de koopman de jongen met
een Uria-brief naar een beheerder van zijn
goederen. Onderweg overnacht hij bij een
brahmaan. Diens dochter wordt verliefd op
de slapende jongeling en verandert de brief in
een huwelijksopdracht. De koopman sterft
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van woede en de Boddhisattva wordt zijn erfgenaam.
Dit type werd als zelfstandig verhaal of als
onderdeel van, of gecombineerd met andere
verhaaltypen in oost en west verder verspreid
en bijvoorbeeld ook verbonden met de Romeinse keizer Constantijn de Grote (285337) en de middeleeuwse Duitse keizer
Hendrik lii (1017-56). En, zoals het zich tot
dusverre laat aanzien, in de i 8e eeuw werd
het vastgeknoopt aan de opdracht aan een
voorbestemde maar ongewenste schoonzoon
om uit de andere wereld drie haren of veren
van de duivel of een ander demonisch wezen
te halen. In diezelfde tijd (1797) bewerkte
Friedrich Schiller (1795-1805) het thema in
zijn bekende ballade `Der Gang zum Eisenhammer'.
`Drie haren uit de baard van de duivel' beklemtoont zoals zo veel (wonder)sprookjes op
eigen wijze dat wat door hogere machten is
voorbeschikt, door de mens niet tegengehouden kan worden (vergelijk ook » Oedipus).
Het is tegelijk ook een verhaal over een generatieconflict. Een oudere generatie moet
plaats maken voor een jongere, en wat vertegenwoordigers van die oudere generatie ook
beproeven om een wisseling van de macht te
voorkomen, de jeugd heeft de toekomst. We
kunnen de reus of duivel zien als een afsplitsing van de koning, en het uittrekken van de
haren symboliseert dan de geleidelijke overname van diens macht (het haar wordt in veel
culturen gezien als de zetel van iemands
macht of kracht, vergelijk ook het verhaal van
Simson en Delila). Bij de overname van de
macht zoekt en vindt de jongere generatie
vaak de hulp bij ouderen die realistischer zijn
en een aanstormende jeugd niet in de weg
willen staan. We kunnen zo in de vrouw van
de reus of de heks een afsplitsing zien van de
oude koningin die het geluk van haar dochter
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niet in de weg wil staan en haar (toekomstige)
schoonzoon helpt om haar man zijn onherroepelijke lot, de overgang naar een functie
buiten de macht (hier gesymboliseerd door
het veermanschap), te doen ondergaan. Waar
de held niet geholpen wordt door een oude
vrouw maar, zoals in andere versies, door een
jonge, die door de demon gevangen gehouden wordt, representeert deze de prinses, die
uit de ban van haar vader losbreekt om haar
eigen weg te gaan en dit met een zelf gekozen
partner van haar eigen generatie realiseert.
Hierbij past dat in veel versies van dit
sprookje nadrukkelijk verteld wordt dat de
prinses onmiddellijk valt voor de haar voorbestemde bruidegom, ondanks zijn geringe
staat.
JURJEN VAN DER KOOI
TEKSTEN: DS II,

nr. 486;

KHM

nr. 29; Van der

Kooi/Gezelle Meerburg 1990,
nr. g; De Meyere
1 9 2 5 - 33 , II, pp. 77 -8 9; Petzoldt 1976, nr. 72; Poortinga 1978, pp. 161-166; Poortinga 198o, pp. 20-28;
Stalpaert 1 977, pp. 164-170; Uther 199oa, nr. 15.
STUDIES: AT 461, 930; Binder 1964; BP I, pp. 276293; EM vi, kol. 343-346, s.v. Uriasbrief, en v, kol.
662-671; Liungman 1961, pp. 107-112; Lüthi 1969,
pp. 70-84; De Meyer 1 9 68 , pp. 57 - 5 8 , 97; Tubach
1969, nr. 647, 2205; Scherf 1995, I, pp. 629-631; II,
pp. I181-I186, I277-I280; Tulle 1919; VDK pp. 327328, 384, vgl. ook 375.

DRIE POEPEN OM EEN KOE

D

maaiers uit Duitsland, ook wel aangeduid als `poepen', komen voor het
oogstseizoen naar Holland. Ze spreken echter geen woord Hollands en besluiten goed te
luisteren naar wat de mensen zeggen. Om
beurten zullen ze dan wat van de taal onthouden. Een paar schooljongens komen voorbij
lopen en ze merken op: `Drie poepen'. De
eerste maaier onthoudt dit. Even later passeRIE
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ren ze een boer die een koe melkt. Die wil
echter niet stil blijven staan, waarop de boer
haar vermanend toespreekt met de (dia
`Omme koe'. Dit onthoudt de-lect)wordn:
tweede maaier. Dan passeren ze een boer die
net een vore in de akker heeft geploegd en
goedkeurend zegt: `Dat is recht'. Deze zinsnede wordt door de derde maaier onthouden. Na verloop van tijd bereikt het drietal
een dorp waar zojuist een moord is gepleegd.
Er is een volksoploop en men vraagt de
vreemdelingen of zij misschien weten wie dit
op zijn geweten kan hebben. De eerste maaier
antwoordt automatisch: `Drie poepen'. `Maar
dat zijn jullie zelf', merkt de menigte op:
`Waarom hebben jullie dat gedaan ?' De
tweede antwoordt: `Omme koe'. Vanuit de
menigte wordt nu opgemerkt dat ze voor die
misdaad opgehangen zullen worden. `Dat is
recht', zegt de derde maaier. Kort daarop
wordt het drietal opgeknoopt.
Aldus is het verhaal in i goo opgetekend door
C. Bakker te Broek in Waterland (Collectie
Bakker, archief PJ M i). De hier weergegeven
versie is in hoge mate representatief voor de
versies die in Nederland de ronde hebben gedaan in de mondelinge overlevering. Het verhaal behoort tot het genre van de humoristische sprookjes, en is slechts één van de talloze
`grappen' over domme poepen (hannekemaaiers, bovenlanders) die in het verleden
hebben gecirculeerd — de verhalen zijn enigszins vergelijkbaar met de huidige belgenmoppen (vergelijk ook » Maankaas). Zowel
de verhalen over domme poepen als over Belgen verschaffen vertellers en luisteraars een
aangenaam gevoel van intellectuele superioriteit.
In 1911 tekende C. Bakker het verhaal nogmaals op bij veehouder Jan Lof uit Zuider-

woude. Deze boer vertrouwde de verzamelaar toe dat hij deze Duitse maaiers altijd in de
maling probeerde te nemen, wat ook meestal
lukte, omdat ze zo dom waren. De domheid
van de Duitse maaiers zal — evenals die van de
Belgen — uiteraard met een korreltje zout genomen moeten worden; in werkelijkheid gaat
het om de taalproblemen tussen de Nederlandse boeren en de Duitse knechten. Er zijn
op dit punt wel meer grappen over poepen
opgetekend waarvan de pointe in feite berust
op taalproblemen (Sinninghe 1943a, nr.
1697*: Andere Missverstdndnisse, Weil der
Fremdling die holli ndische iesische] Sprache
nicht versteht).
Het verhaal over de drie poepen is in Nederland en Vlaanderen veelvuldig opgetekend, in Nederland vooral in het noorden.
Alleen in Friesland al is het deze eeuw ruim
twintig keer uit de mondelinge overlevering
genoteerd. Maar ook internationaal gezien
kent het verhaaltype een ruime verspreiding
over Europa, met een piek van 86 optekeningen in Ierland. Het verhaal is ook meeverhuisd met de kolonisatie van Zuid-Afrika en
de Nieuwe Wereld: we vinden het eveneens
terug in Canada, de Verenigde Staten, Chili
en Puerto Rico. In de catalogus van Aarne en
Thompson is het internationale type geregistreerd als AT 1697, `We Three; For Money'.
Het ligt voor de hand dat per land de taalproblemen verschillen: de Walen spreken geen
Vlaams, de Serviërs spreken geen Turks, de
Duitsers spreken geen Pools, enzovoort.
Het verhaal was al in de middeleeuwen bekend, en heeft toen vooral als exempel in de
preek gefungeerd. De oudste versie dateert
uit de ie eeuw en staat in het Latijn opgetekend in het Summa praedicantium van de
Britse dominicaner monnik Johannes de
Bromyard. Hij vertelt hoe drie mannen uit
het kanton Wallis (in het zuiden van Zwitser-
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land) Engeland bezoeken, maar de taal niet moord, verklaren de drie handwerkslieden
machtig zijn. Zij memoriseren lukraak wat zich met hun uitspraken in feite schuldig: zij
woorden die zij opvangen. Als zij door de drieën hebben de koopman vanwege van zijn
rechter worden beschuldigd van diefstal, be- geld vermoord. Door deze bekentenis dreigt
kennen zij met hun antwoorden schuld: `Drie het drietal de doodstraf te krijgen, maar juist
Wallisers' (lett. Nos tres Wallenses), `Voor op tijd arriveert de duivel in een koets om gegeld' (Propter denarium in bursa) en `Dat is nade te vragen en de drie handwerkslieden
recht' (Iustum est). Dan wordt het drietal op- toe te staan om de waarheid te spreken. Nu
gehangen. Bij wijze van moraal voegt de au- komt uit dat de herbergier de dader is. Hij
teur hier in het algemeen aan toe: Uit diens wordt onthoofd. De duivel heeft de ziel die hij
gedrag blijkt maar weer eens hoe onnozel van hebben wilde en hij voorziet de handwerksverstand de mens is ('Quo facto patuit, quam lieden een leven lang van geld. De eerlijkheid
stultus factus est omnis homo a scientia sua'). gebiedt te melden dat de gebroeders Grimm
In zijn catalogus Index exemplorum heeft Tu- hier twee verhaalversies in elkaar hebben gebach het verhaal als exempel geregistreerd past en er één vertelling van hebben gemaakt.
Het sprookje van de drie poepen wordt hier
onder nr. 5196: 'Wallisians accused of theft'.
In bepaalde gevallen is de versie van een feitelijk ingebed in een aanverwant sprooksprookje zoals die door de gebroeders Grimm jestype dat bekend staat als AT 360, `Bargain
is gepubliceerd, sterk bepalend geweest voor of the Three Brothers with the Devil'.
De variaties die voorkomen in de i ge- en
de manier waarop het verhaal later in de mondelinge overlevering is voortverteld. Een dui- 20e-eeuwse mondelinge verhalen over de
delijk voorbeeld hiervan is het verhaal van de drie poepen zijn tamelijk marginaal. Regel
geen boer die een vore ploegt,-matigshe
» Bremer stadsmuzikanten. Voor het verhaal
over de drie poepen geldt, althans in Neder- maar een timmerman die langs een geland, het tegendeel: de Grimm-versie ('Die schaafde of gezaagde plank kijkt en zegt: `Dat
drei Handwerksburschen', nr. i 20) is nauwe- is recht'. Soms vinden de poepen zelf een lijk
lijks aangeslagen. Het verhaal over de drie en gaan daarvan aangifte doen, waarna ze
poepen staat welbeschouwd nog steeds dich- zichzelf beschuldigen. Het verhaal eindigt
ter bij de 14e-eeuwse versie van Bromyard. niet altijd met de doodstraf, maar soms met
Het verhaal verloopt bij de gebroeders een gevangenisstraf.
THEO MEDER
Grimm namelijk aldus: drie handwerkslieden
trekken erop uit op zoek naar werk. Onder- TEKSTEN : Jaarsma 1952, p. 186; Jaarsma 1987, pp.
weg ontmoeten ze de duivel, die hun rijkdom 48-49; KHM nr. 120; Poortinga 1976, p. 292.
belooft als ze doen wat hij zegt. De duivel be- STUDIES: AT X697 , BP II, pp. 56^-566 ; EM VI, kol.
zweert dat het hem niet om hun zielen te 453-459; De Meyer 1968, p.126; Sinninghe 1 943a, p.
doen is. Als hun iets gevraagd wordt, moeten 41; Tubach 1969, nr. 5196; VDK pp. 535-536.
ze achtereenvolgens telkens zeggen: `Wij alle
drie', `Voor geld' en `Dat is juist'. In een herberg hebben de handwerkslieden aanvankelijk succes met hun ingestudeerde frasen.
Maar zodra er een onderzoek komt nadat de
herbergier een rijke koopman heeft ver-
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OP DE BRUG
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R was eens, in het Friese dorp Oosterlittens, een flinke maar arme schoenmaker
die geduldig wachtte op de dag dat het geluk
hem zou toelachen. Op een nacht droomt hij
dat hij het op de Papenbrug in Amsterdam zal
vinden. Hij vertelt zijn vrouw ervan, maar die
gaat er niet op in. De volgende nacht droomt
hij het opnieuw. Zijn vrouw lacht hem uit:
`Een droom is een drog.' Maar de derde nacht
droomt hij weer hetzelfde. Nu besluit hij, ondanks de tegenwerpingen van zijn vrouw, om
naar de hoofdstad te gaan.
Daar drentelt hij twee dagen op de Papenbrug zonder dat er wat gebeurt. Maar op de
derde dag spreekt een bedelaar, die zich afvraagt wat hij daar toch zoekt, hem aan. De
schoenmaker vertelt hem dat hij gedroomd
heeft dat hij daar zijn geluk zal vinden. De bedelaar lacht hem uit om zijn onnozelheid. Hij
heeft kort geleden drie nachten achter elkaar
gedroomd dat in Oosterlittens, in het bleekveld van een schoenmaker die tegenover de
kerk aldaar woont, een ketel met geld begraven ligt onder een paaltje — maar daarom is hij
nog niet zo gek om daarheen te reizen. De
schoenmaker houdt zich in en zegt, dat het
maar het beste is dat hij weer naar huis gaat.
Daar vindt hij in zijn bleekveldje een ketel vol
geld. Ze houden stil dat ze rijk zijn geworden
en leven verder als altijd. De ketel — het is een
waterketel en er staat iets op in een vreemde
taal, maar dat kunnen ze niet lezen — gebruiken ze in de huishouding.
Op een dag komt de dominee op bezoek.
Zijn oog valt op het opschrift op de ketel. Hij
kan het wèl lezen: in het Latijn staat er: `Onder deze ketel ligt nog een ketel.' De schoenmaker houdt zich weer van de domme en
graaft nu dieper dan de eerste keer. Hij vindt

nog een ketel vol geld. Nu is hij een welgesteld man en het houten paaltje in zijn bleek
vervangt hij, om de geschiedenis van zijn geluk in de herinnering te bewaren, door een
van hardsteen. Het heeft daar nog meer dan
een eeuw gestaan.

Aldus Jiskjen, een jonge vrouw die met haar
neef Folkert bij een oude erfoom op de boerderij logeert en samen met hem de lange winteravonden verdrijft met het vertellen van
volksverhalen, in de nog steeds zeer leesbare
raamvertelling Twa utfenhuzers by Nammenom (1 864) van de Friese volksschrijver en verzamelaar van volksverhalen Waling Dykstra
(182 1-1914). Deze tekst werd uitgangspunt
voor vele latere bewerkingen. Het is een lezing van een volksverhaaltype (AT i 645, `The
Treasure at Home') dat balanceert op de rand
van de sage en het sprookje. Tot de sage-kenmerken behoort dat het vaak als een geloofd
verhaal verteld wordt en daarbij aansluitend
ook meestal gelokaliseerd is; sprookjeselementen erin zijn bijvoorbeeld de driemalige
herhalingen en het met name in het novellistische sprookje opvallende motief van de
voorbestemdheid van het lot. Meer in het humoristische volksverhaal past het slimme gedrag van de hoofdpersoon die zich onnozel
houdt tegenover de man op de brug en de dominee en zo de voor hem bestemde rijkdommen weet te verwerven. Kern van dit verhaal
is een onschokbaar geloof: wat anderen (de
`verlichte' elite — vaak is de man op de brug
een hoger opgeleid persoon) er ook van mogen zeggen: dromen zijn géén bedrog, ze betekenen iets. Gecombineerd met de algemeen menselijke wens om door puur geluk
tot rijkdom te komen maakt dit de aantrek
dit populaire verhaal uit. -kingsrachtv
En het is een oud verhaal. In West-Europa
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Illustratie van Piet Klaasse bij `Het paaltje van
Oosterlittens' in: Eelke de Jong, Sagen en Legenden van de Lage Landen, Bussum z.j [198o]. De
dominee ontcijfert in het huis van de schoenmaker het Latijnse opschrift op de ketel.
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vinden we het voor het eerst in het Middelrijnse epische gedicht de Karlmeinet (ca.
1300). Het maakt deel uit van de Karel-deGrote-cyclus en gaat terug op een verloren
gegaan Frans origineel. Hierin is het nog niet
een droom die de held, een boer uit Balduch,
een dorp bij Parijs, wijst op de schat die hij op
een brug in de Franse hoofdstad zal vinden,
maar een dwerg. Toch hoort die droom er
vanouds wel in. Waarschijnlijk is het verhaal
door kruisvaarders meegenomen uit het oosten, waar oudere varianten te vinden zijn, en
het niet te lokaliseren Balduch zou wel eens
een reminiscentie aan Bagdad kunnen zijn.
In het Midden-Oosten is het onder andere
opgenomen in de Duizend -en -één nacht.
Daarin verschijnt aan een man uit Bagdad in
een droom een gedaante die hem naar Caïro
stuurt: daar zal hij zijn geluk vinden. In Caïro
aangekomen legt hij zich in een moskee te slapen. Uitgerekend dan wordt er ingebroken
en hij wordt als medeverdachte opgesloten.
De hoofdman van de wacht verhoort hem en
hoort dan van zijn droom. De hoofdman
lacht hem uit: hem is driemaal in een droom
iemand verschenen die hem vertelde dat in
een fontein in Bagdad een schat verborgen
zit, maar hij is niet zo dom geweest om hem te
gaan zoeken. Hij stuurt de man terug naar
Bagdad en deze vindt op de aangegeven plaats
de schat.
Deze versie hoort vermoedelijk tot een van
de oudere lagen van de Duizend-en -één nacht
en zou terug kunnen gaan op inhoudelijk vrij wel gelijkluidende vertellingen in een `troostboek' van de Arabische auteur At-Tanuhi
(939-94) of in de Mathnawi van de Perzische
mysticus Jalal-ud-Din Rumi (i 207-73). Mogelijk ligt de oorsprong in de vroeg-middeleeuwse joodse overlevering. In de Mischna
wordt van rabbi Josua bar Chalafta (midden
2e eeuw) verteld dat hij in een droom het be-

vel kreeg om naar Cappadocië te gaan om
daar bezit te nemen van de erfenis van zijn vader. Iemand vraagt hem of zijn vader daar dan
ooit geweest is, en als hij dit ontkent raadt
deze hem aan onder de twintigste balk van het
dak van zijn huis te zoeken. Hier vindt hij een
schat. Deze overlevering is gebaseerd op een
woordspeling: de Griekse letter `kappa' staat
ook voor twintig en `dokos' is balk. Het motief van de dubbele droom, zo kenmerkend
voor latere versies, ontbreekt hier nog, maar
op elkaar betrekking hebbende dromen van
verschillende personen zijn een oud oosters
motief dat bijvoorbeeld ook al in de Handelingen derApostelen voorkomt (9 en Jo: Paulus en
Ananias, Petrus en Cornelius).
De Karlmeinet staat enigszins op zichzelf en
kan niet de enige brug zijn tussen de oudere
oriëntaalse en de jongere Europese overlevering van dit verhaaltype, die zich aan het eind
van de middeleeuwen en in het begin van de
nieuwe tijd snel zal ontwikkelen. Het Karelepos heeft al wel het motief van de brug dat in
het oosten ontbreekt en als een Europese toevoeging gezien kan worden, maar het mist het
droommotief, dat ook in Europa standaard
zal worden. Deze jongere Europese overlevering vinden we in allerlei tekstsoorten, van
exempelboeken en geleerde verzamelingen
van curiositeiten tot, later, in allerlei (populair-)literaire werken, tijdschriften en almanakken.
Vaak zijn het bepaalde bekende bruggen in
grotere plaatsen die de overlevering naar zich
toe trekken, in Duitsland bijvoorbeeld de
Donaubrug in Regensburg. Ook bij de gebroeders Grimm in hun Deutsche Sagen
speelde het verhaal zich op deze brug af. Zij
hebben hun versie ontleend aan de druk van
I 5 34 van de Teutsche Sprichwörter van Johannes Agricola (1494 I 566), maar deze lokalisering is al terug te voeren tot de late middel-
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eeuwen. Invloedrijk werd ook een Latijnse
versie van de Friese classicus Johannes Fungeni (Fongers, t 1612). In zijn Etymologicon
trilingue latinum, graecum et hebraeum (1607)

vertelt hij het verhaal als spelend in Dordrecht en met als plaats van de brug Kampen,
met de verzekering dat betrouwbare personen instaan voor de waarheid.
In de jongere mondelinge overlevering is
dit verhaaltype in allerlei variaties, maar in de
kern (de wederzijdse dromen en de brug) altijd gelijk, gevonden in het Midden-Oosten
en Europa. Hier vooral in delen van West- en
Centraal-Europa (Ierland, Engeland, Nederland, het Duitse taalgebied, Denemarken en
Tsjechië). Het drong ook door tot Japan (via
Nederland?) en Zuid-Amerika. In Nederland
(waar het ruim 3 o keer is opgetekend) ligt het
kerngebied van de overlevering in Friesland
(26 teksten) en Groningen. In de laatste provincie is Grijpskerk, in de eerste Oosterlittens
meestal de woonplaats van de held, gewoonlijk een schoenmaker, kleermaker of andere
kleine handwerksman. Soms brengt een
vrouw of fee hem in zijn dromen de boodschap. Vaak moet hij naar een brug in Amsterdam (naast de Papenbrug worden ook wel
de Nieuwebrug, de Amstelbrug, de Basculebrug of andere bruggen genoemd), een
enkele keer hoeft hij niet zo ver, naar Leeuwarden of Groningen. Het verhaal was in
Friesland zo bekend dat lange tijd de i bij het
kienspel en andere spelen `het paaltje van
Oosterlittens' werd genoemd.
Typerend voor de Friese overlevering
(vanaf 1845) is de elders zeer zeldzame of ontbrekende uitbreiding van het verhaal met een
tweede ketel (pot) met geld die gevonden
wordt als er iemand (veelal de dominee)
langskomt die het vreemde opschrift op de
eerste ('Onder deze pot zit nog een pot') kan
ontcijferen. Behalve in Noord-Nederland
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vinden we deze uitgebreide redactie alleen
nog in Oost-Friesland — zij is daar duidelijk
uit Nederland geïmporteerd — en een enkele
maal verderop in Noord-Duitsland, Denemarken, Tsjechië en Engeland. Een heel enkele keer wordt dit motief ook buiten dit ver
aangetroffen. Zo noteerde Henk-haltype
Krosenbrink in de jaren zestig in Bronkhorst
in de Achterhoek de volgende overlevering.
Een boer achter Baak ploegde eens een ketel
op. Hij was leeg maar op het handvat was iets
gekrast. Op een dag komt een jood langs. Hij
ziet de ketel en kan de inscriptie lezen: `Onder deze zit er enen, die beter is.' Zij zijn toen
gaan graven en hebben inderdaad een tweede
ketel gevonden, maar wat erin zat hebben ze
niet willen vertellen.
De Vlaamse sprookjescatalogus van M. de
Meyer noemt dit verhaal niet, maar in de
Vlaamse literatuur speelde het wel een bescheiden rol; zo verwerkte Gerard Walschap
(1898-1989) het in zijn schitterende literaire
evocatie van vertellen en vertellers in een
Vlaams dorp: De wereld van Soo Moereman
( 1 94 1 ) JURJEN VAN DER KOOI

nr. 2I2; Dykstra 186 4, pp. 8 3 -9 1 , Dykstra 1895-96, pp. Io6-I09; De Haan 1979, pp. 126I29, 177; Van der Kooi 1979a, nr. 26; Van der
Kooi /Schuster 1993, nr. 14; Krosenbrink 1968, p.
166; Poortinga 1977, pp. 107 -110; Poortinga 1981,
pp. 15 7- 159; Walschap i 96o, p. 118.
STUDIES: AT 1645; Bolte 1909; EM S.V. Traum vom
Schatz auf der Brücke; De Haan 1976, pp. g-18; Röhrich 1962-67, I I, pp. 122-155, 429-438; Sinninghe
1 943a, p. 41; Tubach 1969, nr. 4966; VDK pp. 52052I.
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DE DRUIVEN ZIJN ZUUR
E D R E V E N door honger probeerde een
vos enkele hooghangende druiven te
pakken. Hij sprong een paar keer zo hoog hij
kon, maar zei, toen hij merkte dat hij er niet
bij kon: `Jullie zijn nog niet rijp; zure druiven
lust ik niet.' En hij ging weg.

G

Aldus de vrijgelaten slaaf Phaedrus (in zijn
Fabulae Aesopicae, ca. 4o n.C., in het Grieks)
en (in het Latijn) de gehelleniseerde Romein
Babrius (2e eeuw n.C.). Phaedrus' tekst gaat
terug op een korte klassieke fabel, die al in de
4e eeuw v.C. werd toegeschreven aan Aesopus, een even fantasievolle als wijze Griekse
slaaf uit Klein-Azië, die vermoedelijk in 564
v.C. in Delphi vermoord werd. Hij werd de
held van een volksboek vol verhalen, streken
en fabels, de Vita Aesopi.
Deze fabel met haar zo voor de hand liggende moraal werd in handschrift en druk
zeer populair, zowel in Europa, waar zij aanvankelijk vooral in het Latijn, later ook in de
volkstalen verspreid werd (we vinden haar
bijvoorbeeld als nr. 5 5 in de 13 e-eeuwse Middelnederlandse Esopet- bewerking), als in de
Arabische wereld. Buitengewoon invloedrijk
werd een Duitse bewerking door Heinrich
Steinhöwel (1412-82). Diens compilatiewerk
Esopus (ca. '477) werd via een in 1 484 te Antwerpen gedrukte Nederlandse vertaling Dye
historien ende fabulen van Esopus startpunt voor
een lange reeks Nederlandse lezingen. Na
1668 werd hier ook de versie van La Fontaine
(1621-95), `Le renard et les raisins', geliefd
(III, ii).

Het Nederlandse spreekwoord `De druiven
zijn zuur', dat we kennen sinds de i 7e eeuw,
gaat op deze fabel terug. Vaak wordt het verlengd tot een apologisch of zei-spreekwoord:

`..., zei de vos, maar hij kon er niet bij.' Dit
spreekwoord heeft parallellen in vele talen;
vergelijk bijvoorbeeld het Duitse `Die Trauben sind ihm zu sauer' en `Die Trauben h angen ihm zu hoch', het Engelse `The grapes
are sour' en het Franse `Les raisins sont trop
vert'.
`De druiven zijn zuur' was en is vooral als literaire fabel, als schoolleesboektekst en als
spreekwoord geliefd. Toch vond en vindt
men haar ook wel in de mondelinge overlevering. Niet zo vaak, maar wel wijd verspreid,
van India tot West-Europa, van Scandinavië
tot Zuid-Afrika. In Nederland werd zij na de
Tweede Wereldoorlog enkele malen in
Friesland opgetekend. Meestal gaat het bij
deze teksten om door hun vertellers niet meer
herkende neerslagen van leesstoffen, met
name in West-Europa, maar allerlei lokale en
regionale variaties op het dier en het versmade voedsel maken het aannemelijk dat er
zo hier en daar toch ook langere mondelinge
tradities (mee) in het spel waren en mogelijk
nog wel zijn.
JURJEN VAN DER KOOI

Perry 1 975 P• 3 1, 303-305; Stuiveling
1965, II, nr. 55.
STUDIES: AT 59; DG nr. 214; EM V, kol. 527-534;
Marzolph 1 992, II, nr. I I I9; Röhrich 1991 -92, III,
pp. 1634-1635; Schippers 1995, nr. 431; Stahl 1980;
Stoet 1923-25, I, nr. 501; VDK p. 290.
TEKSTEN:

,

EENOOGJE, TWEEOOGJE,
DRIEOOGJE
EN moeder heeft drie dochters, die respectievelijk, één, twee en drie ogen
hebben. Die met twee ogen, Tweeoogje,
wordt door haar moeder en beide zusters uit
afgunst slecht behandeld. Ze moet overdag
de geit hoeden en krijgt weinig te eten. Wan-

Eenoogje

neer ze weer eens erge honger heeft, verschijnt een fee die haar een toverformule leert
waarmee ze een complete maaltijd te voorschijn kan roepen:
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trouwen. Later komen Eenoogje en Drieoogje als bedelaressen op het paleis. Tweeoogje verzorgt ze ondanks alles goed, en haar
zusters tonen tenslotte berouw.

Geitje mek, Tafeltje dek.

Ze doet zich tegoed aan de maaltijd die door
de geit op magische wijze wordt verstrekt.
Het karige eten dat ze die avond van haar zusters krijgt, laat ze staan. Ook de dagen daarna
eet Tweeoogje alleen de tovermaaltijd en laat
ze het eten van haar zusters onaangeroerd.
De anderen krijgen argwaan, en Eenoogje
gaat met Tweeoogje mee om de geit te hoeden. Tweeoogje zingt haar eerst in slaap en
tovert vervolgens de maaltijd te voorschijn.
De volgende dag gaat Drieoogje mee. Tweeoogje probeert ook Drieoogje in slaap te zingen. Ze maakt echter een fout waardoor het
derde oog van Drieoogje open blijft en alles
ziet. Drieoogje vertelt alles aan haar moeder,
die met een slachtmes de geit doodt.
Tweeoogje krijgt van de fee de raad om haar
zusters te vragen haar de ingewanden van de
geit te geven en die voor de huisdeur te begraven. Dat gebeurt, en de volgende dag staat
er voor de deur een prachtige boom met zilveren bladeren en gouden vruchten. Maar het
lukt Eenoogje, Drieoogje en hun moeder niet
de vruchten te plukken: ze wijken telkens terug. Tweeoogje kan ze wèl zo pakken. Maar
ze moet de vruchten aan hen afgeven en uit
afgunst wordt ze daarna nog slechter behandeld.
Op een dag komt er een prins langs. Hij
vraagt of hij een tak met vruchten mag hebben. Eenoogje en Drieoogje lukt het niet een
tak van de boom te nemen, Tweeoogje wel.
Ze mag een wens doen en vraagt de prins of ze
met hem mee mag, omdat ze het thuis zo
slecht heeft. De prins neemt haar mee en ze

Dit sprookje (AT 5I I , ` One-Eye, Two-Eyes,
Three-Eyes') vertoont sterke overeenkomst
met het bekende » Assepoester-sprookje (AT
5 I OA), maar verschilt hiervan door het motief
van het behulpzame dier en de wonderboom
met zijn vruchten. Hier is het de boom die
laat zien dat Tweeoogje de ware prinses is,
terwijl dat in het sprookje van Assepoester de
proef met de schoen is. Het sprookje komt in
Europa, Azië en Amerika voor. De vroegste
Europese versie treffen we aan bij Martin
Montanus (Ein schone history von einerfrawen
mitt zweyen kindlin, ca. i 560). De Grimms
ontleenden hun versie van het sprookje (Kinder- and Hausmârchen nr. i 30) aan een door
T. Peschek in de Lausitz opgetekende en in
1816 gepubliceerde versie. In de Europese
varianten komt behalve een geit ook vaak een
koe voor die het verwaarloosde meisje leert
spinnen en haar voedsel geeft uit haar hoorn,
en is vaak de reïncarnatie van de vermoorde
moeder van het meisje. In India is het een vis
die het meisje helpt, wat mogelijk samenhangt met de heiligheid van de koe.
In psychologische interpretaties worden de
drie zusters geduid als drie verschillende bewustzijnsstadia van de mens. Eenoogje en
Drieoogje representeren stadia waarin helderziendheid en dromen nog een belangrijke
rol spelen en het logische denken zich nog
niet volledig heeft ontwikkeld. Tweeoogje
vertegenwoordigt de ziel die actief de buitenwereld onderzoekt, haar nieuwsgierige geit
staat voor de weetgierigheid. De gouden appel wordt wel opgevat als de wijsheid die de
beloning is voor de doorgemaakte ellende.
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Eenoogje

Drie dochters had vrouw Zanikpiet.
Van de middelste, Roosje, hield ze niet.

`Jij Tweeoog,' riep ze, `ik wil je kwijt!'
Ze joeg haar de bergen in met de geit.

Toen ze hongerig, moe, van groot verdriet
Lag te snikken, zei iemand: `Huil maar niet.

Ik geef je een toverspreuk, zeg hem na.
Je zult zien dat dan alles beter gaat.'

Eenoogje, Tweeoogje, Drieoogje. Vier van de
tekeningen met teksten van Margriet Heymans,
Sprookjesprent nr. 4, Bussum I 993

Engel en heremiet
In Nederland is het sprookje sporadisch opgetekend. De Friese versie die de verzamelaar
Dam Jaarsma nog in 1973 optekende, is sterk
beïnvloed door het Grimm- sprookje. De formule is hier: `Geitje strek je, Tafeltje dek je'.
Heeft de heldin genoeg gehad, dan moet ze
zeggen: `Geitje mek, Tafeltje weg'. In een
Limburgse versie uit Weert, opgetekend in
de i ge eeuw, is sprake van vier meisjes en ontbreekt de passage over het helpende geitje.
Het verwaarloosde meisje is als enige in staat
de appel uit de boom te plukken, trouwt met
de prins, maar wordt vervolgens door haar
drie zusters in een vijver verdronken. Nadat
ze weer tot leven is gewekt, pleit ze bij de koning om genade voor haar zusters. Uit Vlaanderen kennen we het sprookje niet.
TON DEKKER

nr. 130.
51 I; BP III, pp. 6o-66; EM III, kol. 1197I203; Lenz 1971, pp. 94 -I07; Scherf 1 995, I, pp. 2 4 8251; Sinninghe 1943a, p. 22; VDK p. 334•

TEKSTEN: KHM

STUDIES: AT

DE ENGEL EN DE HEREMIET

E

EN man (een heremiet, een rabbi, een
heilige, of Petrus, of Mozes) kan maar
niet begrijpen waarom God op aarde in zaken
van goed en kwaad handelt zoals Hij doet. De
man ontmoet een engel (een Godsgezant, een
profeet [Chidr, Elia], of Jezus) die hem meeneemt op een reis. De engel doet drie dingen
die indruisen tegen wat de man ziet als normen van fatsoen en rechtvaardigheid: hij
doodt de zoon van een man die hen gastvrij
opnam, steelt van een vriendelijke gastheer
een kostbaar voorwerp en schenkt dit aan een
onvriendelijke, en steekt het huis van een
gastheer in brand.
De geschokte heremiet weigert verder met
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de engel op te trekken. Deze rechtvaardigt
daarop zijn handelwijzen: de zoon van de
gastvrije man zou, als hij volwassen zou zijn
geworden, zijn vader hebben omgebracht;
het gestolen voorwerp zou zijn bezitter in het
ongeluk hebben gestort; bij het herbouwen
van het afgebrande huis zal de eigenaar een
grote schat vinden. De heremiet leert zo dat
Gods wegen weliswaar ondoorgrondelijk
zijn, maar uiteindelijk altijd tot een groter
goed zullen leiden. Tevredengesteld en met
een hernieuwd godsvertrouwen keert hij naar
zijn kluis terug.

Deze wijd verspreide theodicee -vertelling
van de engel en de heremiet (AT 759, `God's
Justice Vindicated'), een uitgesproken legen
probeert ons te verzoenen met-desprokj,
een van de voor de gelovige mens grootste
raadsels: de ondoorgrondelijkheid van Gods
raadsbesluiten, die het zo moeilijk maakt het
kwaad op dit ondermaanse te aanvaarden.
Het kent een lange geschiedenis met verschillende redacties en allerlei variaties en is
vermoedelijk in de eerste eeuwen van onze
jaartelling ontstaan in een christelijk en/of
joods milieu in het Nabije Oosten.
In het laatste milieu circuleerden al langer
verhalen die de theodicee-problematiek tot
onderwerp hadden. De oudste uitgewerkte
lezing is te vinden in de christelijke Vitae patrum-overlevering, de vanaf de Se eeuw aangelegde verzamelingen stichtelijke verhalen
over het godvruchtige leven van de eerste
monniken en kluizenaars, die zich in de woestijn teruggetrokken hadden om de wereld te
kunnen verzaken. Deze versie (met een heremiet en een engel als reisgezellen) is niet exact
te dateren, maar zij moet ouder zijn dan de
koran (ca. 610 tot 632), want de daar in Soera
18:60-82 weergegeven lezing (Mozes en een
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Engel en heremiet

`dienaar van Allah') schijnt wat de moord-episode betreft op de Vitae- redactie terug te
gaan.
In de loop van de middeleeuwen ontwikkelen zich dan diverse Arabische, joodse en
christelijke redacties, die ten dele eigen wegen gaan, maar elkaar ook regelmatig beïnvloeden en tevens alle op de mondelinge
overlevering van de i ge en we eeuw hebben
doorgewerkt. Naast de Vitae patrum- redactie
(die de meest verbreide zou worden) en die
van de koran waren het vooral de bewerkingen van rabbi Nissim van Caïro (met rabbi
Joshua en Elia) (ca. 1030) en van de in 1240
gestorven aartsbisschop van Accra in Palestina, Jacques van Vitry, die hier een stempel
op zouden drukken. Deze latere traditie is
lange tijd alleen maar bespeurbaar in de literaire overlevering en zeer divers van uitwerking. Zij reikt van middeleeuwse legenden en exempelverzamelingen en (in de nieuwe
tijd) zowel katholieke als protestantse prekenbundels en stichtelijke werken tot allerlei
bewerkingen van meer wereldse signatuur.
Zo nam Voltaire (694-1778) de Vitae patrum- redactie op in zijn 'histoire orientale'
Zadig, ou La destinée (i 747).

Het verhaal van de engel en de heremiet
kreeg geen plaats in de klassieke sprookjesbundels van de i ge eeuw, maar bleek toch in
de ie en 2 oe eeuw in grote delen van het
joodse, christelijke en islamitische cultuurgebied (heel Europa, het Midden-Oosten en
Noord-Afrika, Zuid-Amerika) ruim bekend
in de mondelinge overlevering. Hoe gevarieerd deze was moge blijken uit drie tamelijk
recente varianten die de Friese verzamelaar
Ype Poortinga tussen 1973 en 1977 optekende. De vertwijfelden zijn hier respectievelijk een man, een weesjongen en de gepersonifieerde Dood. De jongen gaat met een man
op reis, de man droomt slechts dat hij dit doet

en de Dood krijgt van God zelf nadere uitleg.
De gewraakte handelingen (met de uitleg)
zijn: (a) bij mensen die hen goed behandelen
wordt een kostbare beker (vaas) gestolen en
bij slechte gastheren wordt hij achtergelaten
(hij was vergiftigd); (ai) de Dood moet een
vrouw die op het punt staat te bevallen halen
(het kind zou zwakzinnig zijn geweest en de
wanhopige moeder zou zelfmoord hebben
gepleegd); (b) het huis van arme mensen
wordt in brand gestoken (in de fundamenten
zit een schat); (bi) de appelboom van gastvrije, arme mensen wordt omgehakt (bij het
graven van een gat voor een nieuwe boom zal
de arme man een schat vinden); (b2) de Dood
moet een bruid halen (zij zou een slechte
vrouw geworden zijn); (c) het enige kleinkind
van een arme man wordt verdronken (het zou
een slecht mens geworden zijn); (c i) de geit
van de arme, gastvrije mensen wordt gedood
(hij zou de man omgebracht hebben); (c2) de
Dood moet een jongen van het sterfbed van
zijn moeder halen (hij stond op het punt haar
te beroven).
In de rest van Nederland is dit sprookje nog
niet gevonden, in Vlaanderen is het één keer
genoteerd, voor 1914, bij een oude boerin die
vanwege een oogkwaal niet kon lezen. Zij
vertelde een variant van de zeldzame, zogenaamde veerman -redactie, die gekenmerkt
wordt door het motief dat de engel (hier Jezus) een gaatje boort in de boot van een goed
veerman die hen gratis overzet, zodat-hartige
hij met zijn scheepje ondergaat. Later ver
hij de heremiet (hier Sint Pieter) dat de-klart
man altijd slecht geleefd had, maar nu net ter
biecht was geweest en daarom juist nu goed
kon sterven.
JURJEN VAN DER KOOI

De Meyere 1 9 2 5 - 33, II, PP• 39-42; Poortinga 1 97 6 , pp. 1 54 -1 55, 184-185; Poortinga 1 979,
PP• 59-61.

TEKSTEN:

Engelenwacht
759; EM III, kol. 1438-1446; De Cock
1919, pp. 1 7 8-1 99, 312; Haase 1966; De Meyer 1968,
p. 89; Schwarzbaum 1 9 8 9, pp. 75 -126 ; Tubach 1969,
nr. 223, 2558; VDK pp. 359 - 3 60 .
STUDIES: AT

DE ENGELENWACHT

E

dominee, die met zijn felle preken tegen de volkszonden, met name tegen het
drankmisbruik, velen tegen zich in het harnas
heeft gejaagd, wordt op een donkere avond
door een stem voor het raam weggeroepen
naar het afgelegen huis van een oud gemeentelid, dat op sterven zou liggen. Als hij daar
aankomt, blijkt er niets aan de hand. Hij
neemt aan dat hij met een kwajongensstreek
te maken heeft en keert terug naar de pastorie.
Jaren later — hij is het voorval al lang vergeten — zit hij aan het sterfbed van een van de
steunpilaren van zijn gemeente. Deze, pas
laat bekeerd en voordien een zondig mens,
bekent hem dat hij op die bewuste avond met
een aantal makkers de dominee, die zo zeer
op hun geweten werkte, uit huis gelokt had
met het doel hem te vermoorden. Zij hadden
dat echter niet aangedurfd omdat de dominee
door iemand (vreemde mannen in het wit, engelen) geëscorteerd werd.
EN

Engelen, spirituele wezens die de verbindingen tussen hemel en aarde verzorgen, vinden
we vooral in oude religies die de grote, zonder
middelaars nauwelijks overbrugbare afstand
tussen godheid en mens benadrukken: het zoroastrisme, het jodendom, het christendom
en de islam. Een van de vele functies van engelen is het behoeden van godvruchtigen en
rechtvaardigen voor gevaren. De beschermengelfunctie vinden we in het Oude Testa-
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ment al in de geschiedenissen van Abraham
en Izaak. In het Nieuwe Testament leidt een
engel des Heren de apostelen uit de gevangenis (Handelingen 5:17-23, 12:1-1 g).
In het jodendom heeft zich dan al de overtuiging vastgezet dat ieder mens een persoonlijke bescherm- of waakengel heeft, maar ook,
althans volgens sommigen, een boosaardige,
demonische engel die, waar de eerste hem op
het smalle maar juiste pad probeert te houden, erop uit is hem de brede maar tot verderf
voerende weg op te sturen. Dit motief vindt
men later ook bij de islam.
De christelijke theologie nam in de middeleeuwen geleidelijk het beschermengelconcept over, maar heeft het nooit formeel uitgewerkt. Vanaf de i ge eeuw is het met name bij
de katholieken populair geworden, niet in de
laatste plaats door de vele volksprenten die
het thema toespitsten op de bescherming van
onnozele kinderen, die bijvoorbeeld door
hun gevleugelde beschermengel van een afgrond worden weggelokt. Het speelt nu nog
een zekere rol in humoristische tekenfilms en
cartoons: een engeltje op de rechter schouder
en een duiveltje op de linker proberen de held
die aarzelt tussen wat leuk is maar niet mag,
en wat moet maar niet zo aantrekkelijk is, hun
kant op te sturen.
Bij de protestanten vond het geloof aan beschermengelen nauwelijks ingang en het is
daarom verrassend dat bovenstaand verhaal
(VDK 770A * , ` De engelenwacht') juist bij hen
— in elk geval in Nederland, want hier was en
is het nog zeer bekend — zo geliefd is geworden. Het wordt dan ook wel gekarakteriseerd
als een protestantse legende. Het houdt qua
thematiek en vertelwijze in de meeste varianten het midden tussen het legendesprookje
met zijn nadruk op het wonderbaarlijke, en de
christelijke sage die het geloofwaardige van
het exemplarische goddelijke ingrijpen wil
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Engelenwacht

Tekening van Hubertus de Jong in: Ype Poortinga, De prins op fr jersfuotten. Folksferhalen fan
Roel Piters de jong, Baarn/Ljouwert 1981.

De mannen die de dominee willen overvallen,
worden geveld door een lichtflits.

Engelenwacht
beklemtonen. Vooral de zwaardere en zware
orthodox-protestanten van bevindelijke,
mystieke signatuur als de afgescheidenen, de
oude zwaren en de mannen van de zwartekousen-kerken vertelden (en vertellen) het
graag. Hoe zeer het hun geloofsopvattingen
schraagt blijkt uit een ingezonden stuk van
ene Jac. Zijlstra in het Nieuwsblad van NoordOost Friesland van 7 juli 1987:
`Dominee de Cock van Ulrum was ook zo'n
man... een man die hem in de nacht wilde doden, durfde dat niet, hij zag naast De Cock,
aan weerszijden, een engel lopen! Zelf heeft
die man dat later aan De Cock verteld! De
Cock zelf had dat niet gezien... misschien die
Vrede wel gevoeld! Ds. Smytegeld in Middelburg had in den nacht ook engelen aan zijn
zijden! ... op een brugje! Dat brugje werd
daarna het Smytegeldbrugje genoemd! Jaren
aanéén, later is het afgebroken. Ja, zo zette de
Heere ZIJN belovende woorden om in daden!
Hij zal zijn engelen gebieden, dat zij u op weg
bevrijden.'
Dit citaat maakt het al duidelijk: zij betrekken het vaak op bekende voormannen en befaamde prekers als de felle Zeeuwse `donderzoon' Bernardus Smytegeld (1695-1739) en
de Ulrumer bewerker van de Afscheiding van
1834, Hendrik de Cock (I801-42). Bij de afgescheidenen kwam er dan naast het motief
van de onwrikbare preekheer ook nog dat van
de vervolgde rechtvaardige bij. Maar ook legio dominees van minder zware signatuur
werden genoemd als beoogd slachtoffer. In
Friesland, waar dit verhaal ruim 30 keer is opgetekend, wordt het ook wel losgekoppeld
van predikanten, evangelisten en dergelijke.
Een ieder die bij avond op weg is, een baker
bijvoorbeeld of een koopman met geld, en die
belaagd wordt, kan zo een engelenwacht krijgen. In de Tweede Wereldoorlog werd het
verhaal verder geactualiseerd en werden, zo
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zegt men, ook door Duitsers opgejaagde jongemannen door voor hen onzichtbare engelen begeleid.
Al deze verhalen lijken eerder verwant met
de in protestantse kringen zeer bekende ouden nieuw-testamentische bewaarengelverhalen dan met het katholieke, persoonsgebonden bewaarengelgeloof. In de jongste tijd echter, nu de engelen meer en meer losgemaakt
lijken te worden van de bestaande denominaties en hun opvattingen en een wat vaag newage-achtig geloof is ontstaan aan gedeconfessionaliseerde bovennatuurlijke wezens, die
mensen in nood uit de brand helpen, vloeien
de `protestantse' en `katholieke' waak- en bewaarengelen meer en meer in elkaar over. De
Haarlemse arts H.C. Moolenburgh deed onderzoek naar deze `moderne' engelen, lichtgevende figuren (meestal zonder vleugels),
die als redders in nood optreden en een groot
geluksgevoel veroorzaken bij diegenen, die
menen door hen geholpen te zijn. Hij wijdde
twee boeken aan hen: Engelen als beschermers
en helpers van de mensheid (1983) en Een engel
op je pad, honderden één engelervaringen (1991),
en noemt dit verhaaltype in deze context `een

toonaangevend verhaal'. Moolenburgh twijfelt, evenmin als zijn zegslieden en de meeste
vertellers van de meer traditionele engelenwachtverhalen, niet aan het reële karakter van
deze mysterieuze engel-ervaringen. Hij is ervan overtuigd dat de engelen zich in deze tijd
van dreigende milieuvervuiling in toenemende mate manifesteren en via hulp aan individuen meer licht en liefde voor schepping
en medemens trachten te verspreiden (Margriet 1992, nr. 32, p• 75)•
De Engelenwacht lijkt een niet zo erg oud
verhaal. Alle in Nederland opgetekende varianten stammen uit deze eeuw en komen
voornamelijk uit Zeeland en de protestantse
gebieden benoorden de grote rivieren. Bui-
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Falada

ten Nederland is het verhaaltype een enkele
maal aangetroffen in Engeland en in het Rijnland. Ook daar speelt het in bevindelijke en
piëtistische kringen en ook daar schijnt het
relatief jong. Er zijn echter wel vergelijkbare
oudere verhalen, waarvan er één een directe
voorvader van onze Engelenwacht zou kunnen zijn. Toen Attila de Hun (t 453) in 452
tegen Rome optrok, keerde hij om voor zijn
tijdgenoten onbegrijpelijke redenen bij de rivier de Mincio plotseling om. Het beroemde
middeleeuwse `gulden legenden'-boek, de
Legenda Aurea van de Italiaanse dominicaan
Jacobus de Voragine (I 228 of 1229-98), ver
dit als volgt: de paus was Attila tege--klart
moet gereden. Toen deze hem zag sprong hij
van zijn paard en hij beloofde de kerkvorst alles te zullen doen wat deze wenste. De paus
vroeg hem om te keren — wat Attila deed.
Toen zijn mannen hem hierover kapittelden
vertelde hij dat hij rechts naast de paus een
ridder met een getrokken zwaard had gezien,
die dreigde hem en zijn volk te vernietigen als
hij niet zou gehoorzamen.
De latere Romeinse overlevering maakte
van deze ene ridder rechts van de paus — misschien de aartsengel Michaël — later de twee
heiligen Petrus en Paulus aan weerskanten
van de paus. Zo heeft ook Rafaël (1483-I 520)
omstreeks I 5 I 3 -14 de legende in een muurschildering in de Stanza d'Eliodoro van het
Vaticaan afgebeeld. Het is mogelijk dat deze
Romeinse legende de Nederlandse engelenwacht heeft opgeroepen. De Legenda Aurea
was in de late middeleeuwen en de vroege
nieuwe tijd ook hier in vertaling bekend. Er
blijft dan wel het probleem van het grote
tijdsverschil.
JURJEN VAN DER KOOI
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D

E dag is aangebroken dat een prinses
moet afreizen naar de prins aan wie zij is
uitgehuwelijkt. Haar uitzet wordt ingepakt
en zij krijgt het sprekende paard Falada toegewezen. Verder krijgt ze een kamenier mee
om haar op haar reis te vergezellen en om
haar te dienen. Tot slot geeft de koningin
haar een magische zakdoek mee met drie
bloeddruppels; deze zakdoek zal de prinses
onderweg beschermen tegen onheil.
Eenmaal op weg blijkt de kamenier weinig
gezeglijk. Tot tweemaal toe weigert het
meisje water te gaan halen voor de prinses,
zodat deze zelf bij een beek moet gaan liggen
om te drinken. De prinses beklaagt haar lot,
en de bloeddruppels op de zakdoek antwoorden dat het hart van de koningin zou breken
als ze wist wat er gaande was. Bij de tweede
maal water drinken valt de zakdoek in het water en drijft weg. De kamenier ziet haar kans
schoon: ze dwingt de prinses om met haar van
kleding en paard te ruilen, en laat de prinses
een eed zweren dat zij nooit aan een mens zal
bekennen wat er gebeurd is. Zodoende neemt
de kamenier de plaats in van de prinses en
wordt zij aan het hof onthaald als de langverwachte bruid. De echte prinses krijgt als opdracht de ganzenhoeder Koertje te helpen
met zijn werk.
De valse bruid eist spoedig dat het sprekende paard Falada wordt geslacht, omdat zij
vreest dat het dier haar zal verraden. Het
nieuws komt de prinses ter ore, en zij vraagt
de slachter of hij het paardenhoofd in de
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Illustratie van Fr. Muller-Munster in:
Die Gdnsemagd and sieben andere Mdrehen der
Breder Grimm, Reutlingen z. j .

'3'

De ganzenhoedster/prinses bij de kop van het
sprekende paard Falada in de stadspoort.
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stadspoort wil ophangen, hetgeen geschiedt.
Elke ochtend en avond komt de ongelukkige
ganzenhoedster langs het hoofd van Falada
dat nog steeds blijkt te kunnen spreken. Ze
beklaagt het lot van het paard, waarop Falada
opmerkt dat het hart van de koningin zou
breken, als ze wist dat de prinses nu ganzenhoedster was.
Elke ochtend in het veld verzorgt de prinses
haar prachtige gouden haren, en telkens als
Koertje begerig een paar van deze mooie haren wil uittrekken, bewerkstelligt ze met een
rijmend toverspreukje dat zijn hoedje wegwaait en hij er achteraan moet. Op zeker moment doet Koertje zijn verhaal bij de oude koning. Deze bespiedt de ganzenhoedster, ziet
haar praten met Falada, en merkt hoe zij via
een toverspreuk de wind kan laten spelen met
het hoedje van Koertje.
De koning vraagt van de ganzenhoedster
tekst en uitleg. Als zij zich beroept op haar belofte om tegenover alle mensen te zwijgen,
raadt de koning haar aan om haar leed dan te
klagen aan de ijzeren kachel. Dit advies volgt
zij op en ze lucht haar hart. De koning luistert
mee aan de kachelpijp en komt aldus achter
de waarheid. De koning laat de ganzenhoedster weer kleden als een prinses en richt een
feest aan. Op dit feest vraagt de koning aan de
valse bruid welke straf een bedriegster zou
verdienen. Als de kamenier de spijkerton suggereert, wordt dat haar straf. Tot vreugde van
iedereen wordt de echte prinses in ere hersteld en trouwt zij met de prins.

Zo verloopt het sprookje van Falada in de
Kinder- and Hausmdrehen, gepubliceerd on-

der de titel `Die Gansemagd' (nr. 89). Het
werd in 1815 verteld door Dorothea Viehmann (1755-I8I5) uitZwehrn, de belangrijkste informante van de gebroeders Grimm. In

de catalogus van Aarne en Thompson is het
sprookje van Falada geregistreerd als AT 533,
`The Speaking Horsehead'. De meeste versies van dit sprookje zijn opgetekend in Europa, maar er zijn ook enkele versies bekend
uit India, Noord-Amerika en Afrika. In sommige versies van het Falada-sprookje wordt
de prinses van haar ogen beroofd en blind
achtergelaten in het bos. Later hervindt ze
haar zicht als de ogen worden teruggekocht
van degene die haar blind had gemaakt.
Het Falada-sprookje heeft bepaalde motieven gemeen met de door Adenet le Roi in
12 8o bewerkte geschiedenis van Berta, de
moeder van Karel de Grote (Berte aus grans
piés). Enkele motieven uit het sprookje zijn
verder te vinden in de Pentamerone (1634-36)
van Giambattista Basile, maar het aldaar gepubliceerde verhaal `Le doie pizzelle' (De
twee koeken) vertoont toch bovenal gelijkenis met » Vrouw Holle (AT 480) en met AT
403, `The Black and the White Bride'. In het
laatstgenoemde sprookjestype wordt eveneens de verwisseling van de bruid gethematiseerd, evenals in het sprookjestype AT 450,
`Little Brother and Little Sister'.
In Vlaanderen is het sprookje van Falada
maar één keer gevonden. Uit de mondelinge
overlevering zijn ons in Nederland slechts
vier versies bekend, alle vier Friese en opgetekend in de jaren zeventig van deze eeuw door
Ype Poortinga en Dam Jaarsma bij een drietal
vertellers. Slechts bij vertelster W. VisserBijma uit Drachten, door Jaarsma bezocht in
'973, draagt het paard de naam Fallada (archief P J M 1). De vertelster heeft het sprookje
in twee verschillende versies verteld, en telkens laat zich invloed van (een Nederlandse
vertaling van) Grimm vermoeden. Bij de conversatie tussen de prinses en Fallada schakelt
de vertelster over van Fries proza naar Nederlandse verzen:
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Ach Fallada, dat men je zo wreed liet bloeden.
Ach prinses, dat jij de ganzen moet hoeden.
Vernam je moeder van je nood,
Ze schreide zich voorzeker dood.
Bij de meestervertellers Roel Piters de Jong
en Steven de Bruin blijft het paard zonder
naam.
Het sprookje van Falada is een van de thema's die — naar een ontwerp van Anton Pieck
— uitgebeeld worden in het nationale sprookjespark de Efteling in Kaatsheuvel. In het
sprookjesboek van de Efteling vertelt Martine Bijl haar versie van het verhaal, die goeddeels overeenkomt met `Die Gansemagd' uit
de Kinder- and Hausmarchen van de gebroeders Grimm. De nieuwe versie bevat wel wat
meer moderne details, kwinkslagen en commentaartjes. Zo wordt er verteld dat de prinses was uitgehuwelijkt toen de twee koningen
een `vriendschappelijk partijtje schaak' hadden gespeeld, waarop als commentaar volgt:
`Ja, zo ging dat vroeger met koningskinderen
en niemand die er wat van zei.' De dienstmeid
die onderweg water moet gaan halen, reageert een stuk brutaler: `Doe het zelf, mens!'
Het gruwelijke slot met de spijkerton is aangepast. Als de koning vraagt welke straf een
bedrieger verdient, suggereert de pseudoprinses: naakt in de pek duwen, door de kippenveren rollen en verbannen.
Het centrale thema in het Falada-sprookje
is het verwisselen van de bruid. Door een harteloze en egoïstische zucht naar macht wordt
de ware bruid opzij gezet, zodra zij eenmaal
buiten de ouderlijke bescherming komt te
staan (de zakdoek met bloeddruppels). Het
aanzienlijke meisje wordt veroordeeld tot onaanzienlijk werk, maar zij weet haar lot met
waardigheid te dragen. Steun vindt zij bij een
magische dier-helper, die haar zelfs na zijn
dood trouw blijft. Gewetensvol houdt zij zich
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aan haar gegeven woord, ook als zij in de gelegenheid wordt gesteld om haar hart te luchten. Zij weet haar kuisheid te bewaren door
(met een toverspreuk) de toenadering van de
ganzenhoeder af te weren. Haar gouden haren zijn symbool van haar hoge waardigheid.
Zoals het een sprookje betaamt, komt aan het
lijden van de heldin uiteindelijk een einde:
haar ware identiteit komt aan het licht en zij
vindt het geluk. De wensdroom van een huwelijk met de prins ging alleen niet meteen in
vervulling.
THEO MEDER
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D

R i E broers, alle drie soldaat, komen in
het bezitvan een magisch voorwerp. De
eerste broer krijgt een geldbeurs die nooit
leeg raakt. De tweede verwerft een hoorn
waarmee hij een heel leger tevoorschijn kan
toveren als hij erop blaast. De derde broer
krijgt een mantel die de bezitter overal heenbrengt waar hij maar wenst.
De bezitter van de magische geldbuidel
komt in contact met een prinses, die er listig
in slaagt hem de buidel te ontfutselen. Van
zijn broer krijgt de jongen de magische
hoorn, maar ook deze wordt hem door de
prinses ontnomen. Met de magische mantel
van de derde broer keert de jongen nogmaals
terug naar het hof. Ditmaal weet hij dankzij
dit tovervoorwerp de prinses te straffen, door
haar te ontvoeren naar een afgelegen eiland.
Maar weer bedriegt de prinses hem: ze steelt
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de tovermantel, keert terug naar huis, en laat
de jongen op het eiland achter.
Op dat eiland komt de jongen bij een appelboom. Wanneer hij van een appel eet, bemerkt hij tot zijn ontzetting dat er hoorns op
zijn hoofd groeien. Even verder vindt hij appels die na consumptie de hoorns weer laten
verdwijnen. In vermomming trekt de jongen
met zijn magische vruchten naar het hof,
waar de prinses wat appels van hem koopt.
Spoedig groeien er hoorns op haar hoofd.
Van heinde en verre worden artsen ontboden, maar niemand kan de prinses genezen.
Dan dient de jongen zich aan, verkleed als
arts. In ruil voor de drie gestolen tovervoorwerpen geneest de jongen de prinses met de
andere appels.
Zo moet de oorspronkelijke versie van het
sprookje geklonken hebben, concludeert
Antti Aarne na een zorgvuldige vergelijking
van een enorme hoeveelheid versies uit tientallen landen. Verder stelt hij vast dat het
sprookje naar alle waarschijnlijkheid in
West-Europa ontstaan is, en van daaruit zijn
verspreiding heeft gevonden. Tussen de ver
versies zijn in de loop der tijd de-schilend
nodige verschillen ontstaan. Soms is er geen
sprake van drie broers, maar van één held. De
tovergiften kunnen op verschillende manieren verkregen zijn: van vrouwe Fortuna, van
een oude vrouw als beloning voor een dienst
bij de duivel, als- geschenk van een verloste
jonkvrouw of als erfenis van de vader. De
plaats waar de wonderbare vruchten gevonden worden, kan behalve een eiland ook een
bos zijn. In plaats van appels kan — afhankelijk
van de geografische positie van de verteller en
luisteraars — ook sprake zijn van peren, noten,
kersen, vijgen, druiven, dadels, bessen, of
zelfs water. De vrucht maakt vaak dat er

hoorns op het hoofd van de consument
groeien, maar kan ook extreme groei van de
neus teweegbrengen. Soms groeit er een
staart of een bochel. Na consumptie treedt
ook wel gedaanteverwisseling op in een ezel,
een paard, een koe, een os, een beer of een
wolf. Het sprookje eindigt soms in een huwelijk tussen de held en de prinses.
In de internationale volksverhalencatalogus
van Aarne en Thompson staat dit wondersprookje geregistreerd als AT 566, `The
Three Magic Objects and the Wonderful
Fruits (Fortunatus)' en in de middeleeuwse
exempelcatalogus van Tubach als nr. 215 3,
`Fortunatus'. Het sprookje kent een ruime
verspreiding over Europa en het MiddenOosten, en is ook opgetekend in India, Indonesië, China en Vietnam, alsmede in delen
van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. In
de Kinder- and Hausmiirchen van de gebroeders Grimm komt het sprookje voor onder
de titel `Der Krautesel' (nr. 12 2), waarin de
geliefde door het eten van een kruid in een
ezel verandert. In deze versie is het sprookje
(niet geheel ongebruikelijk) gecontamineerd
met AT 567, `The Magic Bird-Heart'.
De oudste versies van het sprookje stammen
uit de middeleeuwen en zijn te vinden in de
Latijnse fiesta Romanorum (ca. 1300, zie cap.
12 0) en in de prozaroman Fortunatus (oudst
bekende druk: Augsburg 15o9; oudst bekende Nederlandse druk: Antwerpen I 6 I o:
Een nieuwe historie van Fortunatus). Met name
aan dit laatste `volksboek' ontleent het
sprookje zijn naamgeving. In het eerste deel
van deze prozaroman verwerft Fortunatus
een onuitputtelijke geldbeurs en een toverhoedje dat hem overal heen kan brengen. In
deel twee erven zijn zoons Ampedo en Andolosia de voorwerpen, die aan prinses Agrippina verloren en weer teruggewonnen worden. De roman heeft geen sprookjesachtige

Fortunatus
afloop, want hij eindigt met de moord op Andolosia en het kommervolle overlijden van
Ampedo. In 1712 publiceert Jean-Paul Bignon zijn literaire versie Histoire du prince Tangut et de la princesse au pied du nez, waarin naar
de mode van de tijd gesuggereerd wordt dat
de vertelling aan een Arabische bron ontleend is. Antti Aarne heeft betoogd dat deze
literaire versies alle ontleend zijn aan de
West-Europese mondelinge overlevering.
Jozef Valckx valt hem hierin bij wat de prozaroman Fortunatus betreft. Op de prozaroman
is weer een Engelse komedie uit i 600 gebaseerd: The Pleasant Comedie of Old Fortunatus
van Thomas Dekker. De roman werd verder
in I 553 in Duitsland door Hans Sachs, en in
1643 in Nederland door Bernard Fonteyn
voor toneel bewerkt.
Het sprookje van Fortunatus is in Nederland en Vlaanderen slechts luttele malen uit
de mondelinge overlevering opgetekend — en
in géén van de versies komt overigens de
naam Fortunatus voor. Te Helvoirt in
Noord-Brabant is het sprookje opgetekend in
1894 bij een vrouw die het verhaal van haar
grootmoeder kende. Deze versie, waarin wel
de tovervruchten, maar niet de tovervoorwerpen voorkomen, verloopt aldus: een rijke
prinses en een arme prins zijn verliefd op elkaar. De koning huwelijkt zijn dochter echter
aan een rijke koning uit, en de arme prins begint verdrietig door het bos te dwalen. Daar
ontmoet hij de bosgodin van Damasko, die
hem meeneemt naar haar onderaardse rijk.
Zij wil hem helpen, op voorwaarde dat de
prins haar dochter terugbrengt. Van de bosgodin krijgt hij twee soorten appels. De ene
soort gaat in een zak met het opschrift Hokus:
deze appels verschaffen jeugd en schoonheid.
De andere appels gaan in een zak met Pokus
als opschrift: wie deze appels eet, krijgt lange
hoorns op zijn hoofd. Vermomd als koopman
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gaat de prins naar de markt. Al spoedig blijken zijn jeugdig makende appels te werken,
en hij wordt aan het hof ontboden. Daar laat
de prins zijn geliefde en haar hofdame eten
van een appel uit de Pokus-zak. Zij krijgen
enorme hoorns. De rijke koning wenst niet
langer met de lelijke prinses te trouwen. Haar
vader belooft de hand van zijn dochter aan degene die haar van de hoorns kan bevrijden.
Het lukt de toegestroomde dokters niet, maar
de als arts vermomde prins wel, met een appel
uit de Hocus-zak. Volgens de pseudo-arts
moet de hofdame, die ook hoorns heeft, buiten het paleis genezing krijgen. Hij brengt de
hofdame bij de bosgodin van Damasko, en nu
zijn moeder en dochter weer herenigd. Uiteindelijk maakt de prins zich aan het hof bekend en mag hij met de prinses trouwen. Later zal hij als een goed vorst regeren.
Deze vertelling werd gepubliceerd door de
neerlandicus G.J. Boekenoogen, evenals de
navolgende variant, die hij in i go i van de arts
Cornelis Bakker (1863-1933) kreeg toegestuurd (archief P J M i). De vertellers zijn broer
en zus Sevenhuysen, die het verhaal in hun
jeugd van hun vader hadden gehoord. Twee
zonen erven een toverfluitje en een toverhoedje. Als ze op het fluitje blazen of met het
hoedje zwaaien, vervult een mannetje hun
wensen. Beiden vragen een zak met goud. De
ene broer koopt een boerderij, de ander gaat
met het fluitje naar de stad. Als de koning en
zijn dochter in een koets voorbijrijden, wenst
de jongen tot tweemaal toe een mooiere
koets. Uiteindelijk mag de jongen aan het hof
komen. Hij wordt verliefd op de prinses en zij
palmt hem in. Ze ontfutselt hem het fluitje,
blaast en beveelt het mannetje om de jongen
te verjagen. De jongen haalt bij zijn broer het
hoedje. Aan het hof laat hij zich nogmaals
beetnemen: hij raakt het hoedje kwijt en
wordt verjaagd. In het bos wil hij zich verhan-
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gen, maar hij vindt grote en kleine peren, die
de neus doen groeien en krimpen. Hij verkoopt de grote peren aan het hof en de prinses krijgt een enorme neus. Even later dient
de jongen zich als dokter verkleed aan: hij
constateert dat de prinses onrechtvaardig
verkregen goed bezit. Als zij fluit en hoedje
teruggeeft, krijgt zij de kleine peren, waardoor haar neus weer krimpt. De jongen laat
aan het hof een papje achter met fijngewreven
grote peren. Even later is de neus van de prinses weer groot. De koning stuurt een leger
achter de jongen aan. Hij en zijn broer wensen met fluitje en hoedje echter een groter leger en ze verslaan de koning. De prinses
wordt arm en blijft lelijk.
Ditzelfde sprookje is later nog twee keer gepubliceerd door J.R.W. Sinninghe als een
Zeeuws sprookje, en hij tekent er eenmaal bij
aan: 'Opgeteekend te Brouwershaven in
190I . Dit laatste is niet geheel juist: het verhaal is namelijk in het Noord-Hollandse
Broek in Waterland opgetekend door C.
Bakker. De zegsvrouwe was J.H.E. Schoemaker-Sevenhuysen, de echtgenote van Bakkers
beste vriend Arend Schoemaker, het hoofd
der lagere school in Broek. Mevrouw Schoemaker was evenwel in 1861 geboren in het
Zeeuwse Brouwershaven, waar zij samen met
haar broer is opgegroeid.
Een Friese versie van het sprookje tenslotte
werd in 1 974 door Steven de Bruin verteld
aan de verzamelaar Ype Poortinga.
Fortunatus is een van de wondersprookjes
waarin tovervoorwerpen centraal staan. Andere voorbeelden zijn » Tafeltje dek je (AT
563), en AT 569, `The Knapsack, the Hat, and
the Horn'. Net als Tafeltje dekje is Fortunatus een vertelling over het verkrijgen, verliezen en herwinnen van magische giften. In
beide sprookjes worden de giften door magie
herkregen: hetzij door een uit zichzelf
'

slaande knuppel, hetzij door een truc met magische vruchten. Twee magische voorwerpen
verschaffen in beide sprookjes belangrijke levensbehoeften: geld of rijkdom (magische
buidel, Ezeltje strek je) en veiligheid of bescherming (magische hoorn zorgt voor leger,
Knuppel uit de zak). Met name dankzij zijn
geld weet de hoofdpersoon uit het Fortunatus-sprookje entree te krijgen in de hogere
kringen. Het sprookje is tevens een waarschuwing tegen naïviteit: wie over rijkdom en
unieke eigendommen beschikt, dient erop
bedacht te zijn dat anderen hem zijn bezit uit
hebzucht willen ontnemen. De hoofdpersoon is duidelijk te goed van vertrouwen, en
laat zich zijn verworvenheden ontfutselen.
Gelukkig krijgt hij de kans om zijn fout te
herstellen. Dankzij magische vruchten weet
de hoofdrolspeler de prinses met lelijkheid te
treffen. Omdat hij over het geneesmiddel
daartegen beschikt, manoeuvreert de held
zich in een superieure positie waarin hij eisen
kan stellen, zijn bezit kan herwinnen en alsnog het geluk kan vinden. Fortunatus is Latijn voor Gelukkige. Ook al is de naam afkomstig uit de laat-middeleeuwse prozaroman, en spoort deze tekst niet in alle opzichten met het sprookje (Fortunatus is de vader,
niet de zoon), uiteindelijk lijkt de naam toch
wel toepasselijk.
THEO MEDER
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DE GELAARSDE KAT

E

EN molenaar

laat zijn drie zonen slechts
een molen, een ezel en een kat na. De
erfgenamen verdelen de erfenis zonder een
gerechtsschrijver of advocaat te raadplegen;
die zouden er niets van hebben overgelaten
(de verteller is een advocaat en kan het dus
weten). De oudste krijgt de molen, de middelste de ezel en de jongste de kat.
De jongste is niet tevreden, maar de kat
troost zijn meester en vraagt om een zak en
een paar laarzen, dan zal hij hem laten zien
dat hij niet zo arm is als hij denkt. De jongen
doet wat zijn kat, kennelijk een slim dier, zegt.
De kat lokt nu een konijntje in de zak en biedt
dit als geschenk van zijn meester, de markies
van Carabas, de koning aan. Hetzelfde doet
hij met twee patrijzen en zo gaat dat een paar
maanden door: van tijd tot tijd brengt hij de
vorst wat wild uit het revier van zijn heer.
Wanneer hij op een dag verneemt dat de
koning en de prinses een tochtje langs de rivier zullen maken, laat hij zijn meester daar
baden en roept als de koning passeert om
hulp: zijn heer, de `markies', staat op het punt
te verdrinken. De koning herkent de kat en
laat de jongen redden. De kat heeft intussen
diens kleren verstopt en zegt dat ze gestolen
zijn. De koning geeft hem een en ander uit
zijn garderobe, en dat staat de welgeschapen
knaap zo goed dat de prinses op slag verliefd
op hem wordt.
De kat loopt voor de wagen uit en brengt
alle boeren die langs de weg op hun landerijen
werken ertoe de koning te vertellen dat hun
land de markies van Carabas toebehoort. De
koning verbaast zich over diens rijkdom. De
kat rent vervolgens voor de rest van het gezelschap uit naar het kasteel waar de werkelijke
eigenaar van het gebied woont, een mensen eter. Hij meldt zich hoffelijk aan en zegt dat

Twee taferelen uit een centsprent, uitgegeven
door de firma Brepols & Dierckx Zoon te
Turnhout, ca. 1900.

hij heeft gehoord dat de menseneter zich in
een leeuw kan veranderen. Deze, gevleid,
doet dit en verandert zich vervolgens, als de
kat betwijfelt of hij dat wel kan, ook nog in
een muis. De kat eet de muis op.
Intussen is de koning bij het kasteel aangekomen. De kat heet hem in naam van zijn
heer welkom en leidt de koning en de prinses
rond. De koning is onder de indruk van de
jonge markies en biedt hem de hand van de
prinses aan. Ze trouwen nog dezelfde dag. De
kat word een grote mijnheer en geeft het muizenvangen eraan, al pakt hij er nog wel eens
een voor de aardigheid.
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Aldus Charles Perrault (1628-1703) in zijn
`Le Maistre chat ou Le Chat botte', het vierde
verhaal van zijn beroemde Histoires ou contes
du temps passé, avec des moralitez (1697), een
boek dat later vooral bekend is geworden als
de Sprookjes van Moeder de Gans (Contes de ma
mère 1'oye) en waarin onder andere ook versies van » Blauwbaard, » Roodkapje en » Assepoester staan. Het is onduidelijk of Perrault
zich op een verder onbekende mondelinge
overlevering baseerde of dat hij teruggreep
op de twee oudere bekende literaire versies,
die beide uit Italië stammen en te vinden zijn
in de sprookjesbundels Le piacevoli notti (De
aangename nachten, 1550-53; I I, I) van Giovan Francesco Straparola (ca. 1480-I 557) en
de Pentamerone (1634-36; 2, 4) van Giambattista Basile (ca. 1575-i632). Zeker is wel dat
hij de laatste gekend en gebruikt heeft. Hij
bracht als eerste de laarzen in en het slot van
de menseneter die toveren kon.
De gebroeders Grimm namen in de eerste
druk van de grote uitgave van hun Kinder- and
Hausmdrehen (1812) dit sprookje op als `Der
gestiefelde Kater'. Ze gebruikten hiervoor
een verhaal van Jeannette Hassenpflug, die
uit een hugenotengeslacht stamde en helemaal op Perrault leunde, maar namen ook
een en ander over uit het `Marchenspiel' Der
gestiefelte Kater, ein Kindermizrchen in drey Akten (1797) van Ludwig Tieck (1773-1853). In

de latere drukken lieten ze het echter weg, als
te sterk leunend op het Franse voorbeeld en
dus niet passend in het beeld van het sprookje
dat zij wensten te verspreiden: overoud Germaans erfgoed, mondeling bewaard bij en
doorgegeven door het gewone volk. Ze handhaafden het echter in de zogenaamde `kleine
uitgave'. Daarin opgenomen, en ook zelfstandig uitgegeven als volks- of kinderprent ('Bil-

derbogen') en later ook in talloze drukken als
geïllustreerd kinderboek, werd het een van de
allerbekendste en meest geliefde sprookjes.
De gelaarsde kat werd zo een spreekwoordelijk bekende figuur en drong behalve in de
toneel- ook in de toonkunst door. Jacques
Foignet (ca. 1753-1812) en Albert Grisar
(18o8-69) bewerkten het thema in 1802 en
1862 a la Perrault tot opera's.
Dit sprookje wordt tot de wondersprookjes
gerekend en net als bijvoorbeeld » Falada ondergebracht bij de rubriek Helpende dieren.
Het is in zoverre atypisch voor deze wondersprookjes dat het wonder er maar een bescheiden rol in speelt en de held volstrekt passief is en zich uitsluitend laat leiden door zijn
kat. Deze brengt, gedreven door eigenbelang, even charmant als meedogenloos door
middel van list en bedrog zijn apathische
meester tot aanzien. In zoverre is hij de tegenpool van de ongetwijfeld op hem gebaseerde Tom Poes, die even slim is als hij maar
tot vervelens toe altijd eerlijk en deugdzaam
blijft. De listenrijke gelaarsde kat is in het
sprookje de waarachtige held van het verhaal,
en met hem identificeren de (jonge) lezers en
hoorders zich dan ook het gemakkelijkst. Hij
begeleidt de overgang van de molenaarszoon
van adolescent tot jonge volwassene — hèt
centrale thema van de echte wondersprookjes
— en zorgt voor een waar sprookjeseinde: de
minstbelovende komt tot eer en aanzien en
krijgt de prinses. De moraal van dit sprookje —
en niet alleen van dit; veel sprookjes en nog
meer kluchten zijn hierin tamelijk onverbloemd — is duidelijk: de wereld wil bedrogen
worden, alles is geoorloofd om het gewenste
doel te bereiken, de winnaar is de held en
heeft dus altijd gelijk.
Deze realistische kijk op de werkelijkheid
wordt in een hele reeks jongere varianten van
dit sprookje nog verder uitgewerkt: als de kat

Gelukkige Hans
zijn meester tot zijn hoge gehuwde staat heeft
gebracht wil hij zijn dankbaarheid testen. Hij
houdt zich dood en moet dan aanhoren hoe
zijn meester de dienaren opdracht geeft om
dat dode beest op de mestvaalt te dumpen.
Verwacht dus geen dankbaarheid, zeker niet
van een niemand die iemand is geworden.
Zorg voor jezelf.
Het sprookje van de gelaarsde kat laat zich
in de mondelinge overlevering pas documenteren vanaf het midden van de i ge eeuw. Het
blijkt dan verteld te worden in Europa, Azië
(vooral Centraal -Azië), Noord -Afrika en
Amerika. In Midden- en West-Europa hebben we vooral te maken met een tamelijk eenvormige mondelinge neerslag van de literaire
versies van Perrault en Grimm. Dit geldt ook
voor de Nederlanden. De weinige teksten die
hier genoteerd zijn, zijn duidelijk afhankelijk
van Perrault. Diens sprookjes werden hier
waarschijnlijk voor het eerst gedrukt in I 7459
in een tweetalige uitgave, `zeer dienstig voor
de jeugdt om haar zelve in het Fransch en
Hollandsch te oefenen', met als Nederlandse
titel: Vertellingen van Moeder de Gans. Aan de
randen van Europa en daarbuiten is de overlevering echter diverser en gevarieerder.
Toch blijft het type ook daar altijd duidelijk
herkenbaar. Vaak is hier niet de kat maar een
ander dier de helper, meestal een vos, maar
ook wel een hond, haan, aap of jakhals. In
Noord-Europa wordt zijn rol zelfs wel overgenomen door een helpende dode, een uit
een hele reeks wondersprookjes bekende figuur (» Dankbare dode).
Waar en wanneer dit sprookje ontstaan is, is
nog onduidelijk. Het is mogelijk dat de geschetste literaire traditie het heeft gegenereerd. Dan zou de oorsprong in Zuid-Europa
gezocht moeten worden. Ook aan India als
oorsprongsland is gedacht, maar dit lijkt minder aannemelijk dan jongere opvattingen die,
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met de rijke Centraal -Aziatische overlevering als uitgangspunt, de herkomst in dat gebied zoeken. Het helpende dier zou dan in
eerste instantie een vos geweest zijn. De
Mongolen zouden in de middeleeuwen het
sprookje mee naar het Westen genomen kunnen hebben en in Zuid-Europa zou dan de kat
zijn geïntroduceerd. Dit blijven vooralsnog
echter vooral speculaties.
JURJEN VAN DER KOOI
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GELUKKIGE HANS

H

heeft zeven jaren gewerkt bij een
en dezelfde baas en wil nu zijn loon
hebben, om daarmee te kunnen terugkeren
naar zijn moeder. Zijn baas geeft hem als beloning voor trouwe en eerlijke dienst een
goudklomp die even groot is als het hoofd van
Hans.
Hans gaat op weg met de goudklomp, maar
ruilt deze al snel tegen een paard, zodat hij
niet verder hoeft te lopen. Wanneer Hans van
het paard valt, houdt een boer het dier tegen.
Met hem komt Hans tot een volgende overeenkomst: het paard wordt geruild tegen een
koe. De koe heeft als voordeel, zo vertelt de
boer, dat zij melk geeft, waarvan boter en kaas
gemaakt kunnen worden. Maar wanneer
Hans de koe wil melken, blijkt het dier geen
druppel te geven. Daarom wordt de koe ingewisseld voor een varken, want varkensvlees
vindt hij lekkerder dan rundvlees. Een eind
verderop maakt iemand hem wijs dat er in het
ANs
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Vier afbeeldingen van Gelukkige Hans uit het
Sprookjeskwartet naar sprookjes van de gebroeders Grimm, van de firma jumbo.

Gelukkige Hans
nabijgelegen dorp dieren gestolen zijn — en
misschien dat ze Hans zullen verdenken van
het stelen van een varken. Hans wordt bang
en staat zijn varken af aan de ander, die hem
zijn gans geeft. Vrolijk vervolgt hij zijn weg
en ontmoet een scharenslijper. Van hem ontvangt Hans slijpstenen in ruil voor de gans.
Maar die stenen zijn erg zwaar. Als hij bij een
beekje uitrust, vallen de stenen in het water.
Hans ziet dit als een geluk bij een ongeluk,
want nu hoeft hij ze niet meer te dragen. Opgewekt gaat hij op weg naar zijn moeder.
De inhoud van het hierboven vertelde
sprookje is afkomstig uit de tweede druk van
de Kinder- and Hausmurchen van de gebroeders Grimm, onder de titel `Hans im Gluck'
(nr. 83), dat door August Wernickes is opgetekend en gepubliceerd in het tijdschrift
Wi nschelruthe (3 3, 18 i 8). Het sprookje over
Gelukkige Hans staat in de typencatalogus
van Aarne-Thompson vermeld onder AT
1415, `Lucky Hans'.
Niet alleen in verschillende delen van Europa kent men dit sprookje, maar ook in
Noord- en Zuid-Afrika, Indonesië en Amerika. In zowel Nederland als Vlaanderen is dit
sprookje vier keer gevonden. Omstreeks
i 890 is er in Noord-Brabant een versie van
Gelukkige Hans opgetekend. Dat deze Nederlandse versie afwijkt van die van Grimm,
blijkt vooral uit het begin van het verhaal.
Daar wordt gesproken over een zekere Jan,
die een erwt in de grond stopt. De erwt groeit
uit tot een plant, die tot in de hemel reikt. Op
een dag krijgt Jan opdracht van zijn moeder
om langs de bonestengel omhoog te klimmen
en aan de Lieve Heer een paar nieuwe schoenen te vragen. Aan de hemelpoort klopt hij
aan en ontvangt hij zilveren schoenen. Terug
op aarde begint het ruilen. De schoenen wor-
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den geruild tegen een paard; het paard tegen
een koe; de koe tegen een schaap; het schaap
tegen een hond; de hond tegen een kat; de kat
tenslotte tegen drie slijpstenen. Met deze
slijpstenen komt Jan een keer bij een poel,
waarin kikkers kwaken. Hij denkt dat de kikkers hem voor de gek houden. De reactie van
Jan laat niet op zich wachten: hij gooit al zijn
stenen naar de kikkers. Maar het helpt niet,
want het kwaken houdt aan. Droevig keert hij
terug naar huis.
In de twee mondeling overgeleverde Friese
volksverhalen, bijeengebracht door Y. Poortinga, spelen boeren de hoofdrol. Het ene
verhaal, verteld door meesterverteller Roel
Piters de Jong, staat dichter bij de Grimmversie dan het andere, maar wijkt niettemin
op kleine punten ook af van die van Grimm.
De boerenknecht in het Friese verhaal krijgt
bijvoorbeeld geen goudklomp van zijn baas,
maar een paard, waarmee de ruilhandel begint; en er vinden zes transacties plaats, tegenover vijf bij Grimmn. Tegen het einde
van het verhaal ontvangt de knecht geluksstenen, die hij heeft geruild voor een paar konijnen. Als hij bij een sloot komt denkt hij dat
kikkers — die bij Grimm niet voorkomen —
hem uitlachen. Hij gooit daarom zijn stenen
naar hen toe. In tegenstelling tot in de Brabantse versie van Gelukkige Hans is de jongen blij dat hij zijn stenen kwijt is, omdat ze
hem te zwaar waren.
De andere Friese vertelling is in 1973 door
Poortinga opgetekend uit de monden van de
gebroeders Willem en Piter van der Brug. De
enige verwantschap van dit verhaal met de
Grimm-versie is de ruilhandel in dieren. Een
boer gaat naar de markt om zijn melkkoe te
verkopen. Daar aangekomen proberen kooplieden hem op de kast te krijgen door te zeggen dat het dom is zijn enige koe te verkopen.
`Vindt j e vrouw dat wel goed ?' vragen ze hem.
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Waarop de boer antwoordt dat zijn vrouw
met alles tevreden is waar hij mee thuiskomt.
De kooplieden willen de proef op de som nemen en sluiten met de boer een weddenschap
af voor maar liefst honderd gulden. Ze ruilen
de koe tegen een zwart schaap. De vrouw van
de boer is verheugd als ze het schaap ziet,
want van de wol kan ze zwart garen spinnen.
De boer wisselt dan het schaap in tegen een
gans. Ook nu is zijn vrouw tevreden, omdat
zij de ganzenveren in de slap geworden kussens kan stoppen. De kooplui zien in dat de
boer gelijk had en geven hem de honderd gulden.
Van het sprookje van Gelukkige Hans bestaan ook Vlaamse varianten. Deze hebben
nagenoeg allemaal dezelfde titel: `Van Jan
den tuitelaar' (een tuitelaar is een ruiler). Eén
versie eindigt eigenaardig: Jan komt bij een
sloot met kwakende kikkers: zonder aanleiding gooit hij zijn slijpstenen in het water. Er
wordt niet, zoals in de andere verhalen, ver
waarom hij de stenen weggooit.
-klard
Wat bij Gelukkige Hans opvalt, is de naïviteit van de hoofdpersoon. Niemand zou het
in zijn hoofd halen een goudklomp in te wisselen voor een paard. Maar de hoofdpersoon
is wat dat betreft eenvoudig van geest en ziet
in een paard een prachtig vervoermiddel, terwijl hij de goudklomp ervaart als last. Het ligt
voor de hand dat de hoofdpersoon met zo'n
instelling het leven zorgeloos door zal komen. De hoofdpersoon, hoe onnozel ook,
heeft ontegenzeggelijk iets sympathieks over
zich. Hij straalt vrijwel altijd optimisme uit en
bekommert zich nergens om, ook niet als de
ruil tegenvalt, zoals bij de koe die geen melk
blijkt te geven. Hij is dan blij dat de koe ingewisseld kan worden tegen een varken, hoewel
het rund meer geld zal opleveren dan het varken. Het spreekwoord `Waar er twee ruilen,
moet er een huilen' is voor Gelukkige Hans

dan ook niet van toepassing. Er doet zich
doorgaans juist het omgekeerde voor: iedere
ruil stemt beide partijen tot tevredenheid.
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dominee heeft, zoals dat vroeger
ging, een varken gemest en geslacht.
Het gebruik wil dat hij wat van het vlees en
spek uitdeelt. Maar zuinig als hij is, voelt hij
hier niet veel voor en hij vraagt zijn koster hoe
hij hieronder uit zou kunnen komen. De koster raadt hem aan te zeggen dat zijn varken
gestolen is. Die nacht steelt de koster het varken van de dominee. Als deze hem de volgende dag komt vertellen dat zijn varken is
verdwenen, zegt de koster: `Goed zo, dominee, blijf dat volhouden.' Dominee heeft zo
zijn vermoedens, maar kan de koster niets
maken.
Een paar dagen later hoort hij het zoontje
van de koster zingen:
EN

De dominee, de dominee van 't woud,
die heeft zijn varken geslacht
en mijn vader heeft't in 't zout.

Hij haalt de jongen over dit de volgende zondag in de kerk te vertellen, maar de koster
komt hier achter en verandert het rijm. De
jongen zingt nu:

Gestolen koe
De dominee, de dominee in 't woud,
die heeft een meid met jong gemaakt
die heeft hij niet getrouwd.

De hele gemeente barst in lachen uit en dominee staat voor schut. Maar hij blijft vermoeden, dat de koster zijn varken heeft. Zijn
bij hem inwonende moeder stelt nu voor, dat
zij in een kast zal kruipen en dat dominee de
koster zal vragen of de kast een tijdje bij hem
mag staan. Dat gebeurt. De kast komt in de
kamer van de koster. Tijdens het eten vraagt
een van de kinderen van de koster om nog een
stuk spek van het varken van dominee. Nu
kan dominees moeder zich niet langer stil
houden, zodat ze wordt ontdekt. Zonder een
moment te aarzelen slaat de koster haar dood.
Wat nu? Hij stopt haar, om te suggereren dat
de doodsoorzaak verstikking is geweest, met
een stuk worst in de keel weer in de kast, die
weldra weer door dominee wordt opgehaald.
Wanneer deze zijn dode moeder vindt weet
hij zich geen raad. De koster biedt aan om het
lijk heimelijk te begraven. Hij zet het echter
in het bakhuis van de dominee bij de trog zodat het lijkt of ze brooddeeg aan het kneden
is. De volgende dag vindt de meid haar daar.
Dominee weer naar de koster. Die beweert
dat hij haar wel begraven heeft, maar dat ze is
weergekomen. Maar hij zal er wel voor zorgen dat ze weer verdwijnt. Hij krijgt het deeg,
dat niemand in de pastorie meer aan wil raken, maar heeft ook zijn oog laten vallen op
de vette os van de dominee. Daarom laat hij
zich die nacht in de pastorie opsluiten. Hij
steekt de os dood en zet het lijk van de moeder
met het mes in de hand ernaast. Voor de
derde keer moet hij nu, met de dode os als beloning, de `weergekomen' moeder wegwerken. Hij zet haar gehurkt en met het mes in de
hand in het koolveld van een boer die, als hij
haar ontdekt, met een steen naar haar gooit

143

en, als zij niet meer beweegt, denkt dat hij
haar gedood heeft. Voor het hele veld kool
wil de koster dit wel stilhouden. Hij begraaft
haar nu echt — het wordt na drie dagen ook
wel tijd — en heeft nu bij zijn spek en vlees ook
nog volop kool.

Dit volstrekt amorele — typerend voor een
echte klucht, waarin alleen het winnen telt en
niet het hoe en ten opzichte van de oudere
mens meedogenloze verhaal hoort bij de
vooral in de ie eeuw geliefde groep volksverhalen `slimme koster bedriegt onnozele
dominee'. Deze groep thematiseert de veelal
moeizame verhouding tussen de zich vaak elitair opstellende geestelijkheid en de gewoonlijk meer met beide benen op de grond
staande dorpelingen vanuit het perspectief
van de laatsten. Meestal is hierbij de koster of
de meester — vaak waren dit dezelfden, het
kosterschap was op het platteland lange tijd
een nevenfunctie van de schoolmeester — de
tegenspeler van de dominee of de pastoor
(vergelijk ook » Spoken op het kerkhof).
Deze tekst werd in 1846 door de Oost-Friese
taalgeleerde Johann Friedrich Minssen
(1823-1901) opgetekend in het Saterland,
een kleine Friestalige enclave in Oldenburg,
waar in de vorige eeuw bijzonder veel, vaak
schitterend vertelde sprookjes zijn verzameld. De rijmen zijn hier aan een jongere
Friese tekst ontleend. Ze zijn daarin, zoals
vrijwel alle rijmen in Friestalige sprookjes,
Nederlandstalig.
Deze vertelling is een betrekkelijk jonge
contaminatie, die is opgebouwd uit drie (oudere) verhalen, `De gestolen koe' (AT 1792,
`The Stingy Parson and the Slaughtered
Pig'), `Het gewijzigde lied' (AT 17 3 5A, `The
Bribed Boy Sings the Wrong Song') en `De
oude vrouw in de kast' (AT 1536A, `The Wo—
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man in the Chest'). Deze drie verhalen worden vaak ook zelfstandig verteld of in andere
samenstellingen ingebed, in veel gevallen ook
met andere handelingsdragers. Het eerste
verhaaltype is het oudste. Het duikt voor het
eerst op in Duitsland, omstreeks 13 00, bij
Hugo van Trimberg. Ook Boccaccio (13137 5) kende het al; hij vlocht het in in de zesde
novelle van de achtste dag van zijn Decamerone. De boekdrukkunst zorgde daarna
weldra voor een snelle verspreiding in de
West-Europese kluchtboekenliteratuur. Bekende bewerkingen werden onder andere die
van Bracciolini Poggio (i 380-1459) in zijn
postume Liber facetiarum (147 I) en van Johannes Pauli in de druk van 1 545 van zijn
Schimpf and Ernst. Maar ook mondeling zal
dit verhaal rondgegaan zijn. De Nederlandse
dichter en klucht- en moppenverzamelaar
Aernout van Overbeke (1632-74) nam het in
zijn handschrift Anecdota sive historiae jocosae
zelfs tweemaal op. In jongere tijden werd het
voornamelijk opgetekend in Europa, met
name West- en Noord-Europa, en in Noorden Zuid-Amerika.
`Het gewijzigde lied' is een jonger verhaal.
Het is een veel uitgesprokener mondeling
verhaal, dat meestal in cante fable -vorm wordt
voorgedragen en in vrijwel heel Europa,
vooral ook weer in het westen en noorden, is
aangetroffen. De oudste teksten stammen uit
de late i 8e eeuw, uit Engeland en uit Vlaanderen, waar het in i 770 in een manuscript
Eerlyck tydt verdryff werd opgenomen. Nog
jonger lijkt `De oude vrouw in de kast'. We
kennen dit verhaal pas vanaf het begin van de
vorige eeuw, weer voornamelijk uit de mondelinge overlevering en weer vooral uit Europa, waar het met name in de westelijke en
noordelijke helft een grote populariteit bereikte. Via Spanje verbreidde het zich ook in
Midden- en Zuid-Amerika. Verspreide noti-

ties uit India en Korea vullen dit beeld aan.
Het is niet onaannemelijk dat het zich heeft
ontwikkeld uit een ouder, onder andere in de
Duizend-en -één nacht voorkomend, ook in
Nederland niet onbekend, uit de Oriënt
stammend verhaaltype `Het meermaals gedode lijk', waarin een overledene telkens
wordt doorgegeven, omdat de vinder denkt
dat hij de moordenaar is (AT T 537, `The
Corps Killed Five Times').
Ons voorbeeld maakt duidelijk dat deze drie
verhalen al vrij vroeg in de i ge eeuw met elkaar verbonden moeten zijn. In Nederland is
deze verbinding zeldzaam. `De gestolen koe',
lang geliefd bij almanakschrijvers, kennen we
als mondeling verhaal hier alleen uit Groningen en Friesland; `Het gewijzigde lied' en `De
oude vrouw in de kast' alleen uit het Friese
taalgebied. In Vlaanderen hebben verzamelaars alle drie de verhalen enkele malen genoteerd; de eerste twee een keer met elkaar verbonden. De zoon van de koster zingt dan, iets
fatsoenlijker dan zijn Friese tegenhanger:
Kaliete, kalout,
De pastoor kust de meisjes jong en oud.
JURJEN VAN DER KOOI
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sprookje van de getemde feeks begint er doorgaans mee dat er drie zusters zijn, van wie de jongste een eigenzinnige
feeks is. De man die met haar trouwt, besluit
haar met een list te temmen. Als zijn hond en
zijn paard even niet naar zijn bevelen luisteren, doodt hij ze zonder pardon. De feeks
wordt hierdoor geheel geïntimideerd en onderwerpt zich voortaan aan de wensen van
haar echtgenoot.
ET

In de volksverhalencatalogus van Aarne en
Thompson is deze vertelling opgenomen als
`Taming of the Shrew' (AT 9o1). Het
sprookje kent een verspreiding in geheel
West-Europa, die zich uitstrekt tot in India,
waar het oorspronkelijk mogelijk vandaan
komt. Ook in China, Zuid-Afrika en NoordAmerika is het gevonden. De beroemdste literaire uitwerking van deze vertelling is zonder enige twijfel het talloze malen opgevoerde kluchtige toneelstuk The Taming of the
Shrew uit I 594 van William Shakespeare
(15 64-1616). Bewerkingen van de sprookjesstofvoor televisie en film zijn ook doorgaans
op dit werk van Shakespeare gebaseerd, zoals
de Amerikaanse speelfilm THE TAMING OF
THE SHREW (Sam Taylor, 1929) met Mary
Pickford en Douglas Fairbanks in de hoofdrollen, en de eveneens Amerikaanse THE TA MING OF THE SHREW uit 1967 met Elizabeth Taylor en Richard Burton. Meer succes
had overigens de musical-versie Kiss me Kate
van Cole Porter. De film van deze musical
kwam in 1953 uit met Kathryn Grayson en
Howard Keel in de hoofdrollen. De Nederlandse componist Johan Wagenaar componeerde begin we eeuw een nog regelmatig
uitgevoerde ouverture De getemde feeks.

Elizabeth Taylor in Franco Zeffirelli's verfilming
uit 1967 van THE TAMING OF THE SHREW (1594)
van William Shakespeare.

In de Lage Landen is het mondelinge
sprookje, in tegenstelling tot de soms veelvuldige optekening in andere landen, relatief
weinig opgetekend. Als we op de verzamelresultaten mogen afgaan, is het in deze contreien weinig populair. In Vlaanderen is het
sprookje nooit bij vertellers opgetekend, in
Nederland zegge en schrijve één keer. Wel
kwam het hier zo nu en dan in de literaire
overlevering voor: zo staat er een versie in de
Steenw aker almanak voor r 889.

Het was de arts Cornelis Bakker die het
sprookje over de getemde feeks in 1901 optekende uit de mond van zijn meest getalenteerde verteller, veehouder Dirk Schuurman
(1839-1908) te Broek in Waterland. Schuurman vertelt het sprookje (archief P J M i) aldus:
een boer heeft een bazige vrouw. Zelfs als het
beestenweer is, zet ze hem de deur uit om op
het land te werken. Onderweg blijft de boer
staan bibberen van de kou en ontmoet hij een
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paardenkoopman op een paard en wagen. Ze met de opmerking: `Nee die tait [= na die tijd]
keren terug naar de boerderij voor onderdak. hebbe ze een best léve ehad.'
Aangezien het slecht weer blijft, moet de
Het sprookje over de getemde feeks bekoopman een tijdje blijven. De koopman hoort evenals » Koning Lijsterbaard (AT 900)
wordt na verloop van tijd verliefd op de doch- tot de verhalen die het temmen van (koppiter van de boer, zodat hij nadien nog vaker ge) vrouwen tot onderwerp hebben. Het
langskomt. Als de koopman en de boeren- sprookje heeft welbeschouwd een tamelijk
dochter uiteindelijk gaan trouwen, krijgt de conservatieve strekking — een vaststelling
dochter van haar moeder het volgende drin- overigens die wel vaker kan worden gemaakt
gende advies: zorg dat je altijd de baas blijft. ten aanzien van sprookjes, of meer in het alDe dochter belooft dit, maar de bruidegom gemeen van volksverhalen. De moraal dat in
heeft het gehoord. Telkens als het jonge stel het huwelijk de man de baas moet zijn, bevat
op visite komt, zegt de moeder tegen de een flinke dosis mannelijk chauvinisme. Het
dochter dat ze de baas moet spelen. De doch- lijkt wellicht tot ons voordeel te strekken dat
ter wordt inderdaad steeds baziger en haar de sprookjes over Koning Lijsterbaard en de
echtgenoot besluit maatregelen te nemen. getemde feeks in onze streken niet bepaald
Op een dag gaat de koopman weer met zijn wijdverbreid genoemd kunnen worden. Het
vrouw op visite. Hij spant zijn oudste paard in lijkt althans geen onwelkome gedachte dat er
en neemt zijn oudste hond mee. De koopman voor het thema nauwelijks een voedingsbobeveelt zijn hond driemaal om niet vooruit te dem schijnt te zijn geweest. Maar of er in de
lopen, maar achter te blijven. Als de hond niet Lage Landen daadwerkelijk een gebrek aan
luistert steekt hij hem met een mes dood. affiniteit met het thema heeft bestaan, staat
Driemaal ook beveelt de koopman zijn paard nog te bezien.
om niet zo te struikelen, en steekt het dier
Het mag opvallend heten dat sprookjes met
vervolgens dood (merk op dat de verteller de het thema `de vrouw is de baas' hier bepaald
wreedheid van deze daden tracht te verzach- vaker uit de volksmond zijn opgetekend.
ten door de ouderdom van de dieren te bena- Voorbeelden hiervan zijn sprookjes die zijn
drukken). Nu ze met de wagen niet meer geregistreerd als `Search for Husband in
vooruit kunnen, beveelt de man zijn vrouw Command' (AT I 366A*), `Who Can Rule his
om de wagen te trekken. Zij weigert dit na- Wife?' (AT 1375) en `Ham voor de man die
tuurlijk, maar de man herhaalt zijn bevel en zijn vrouw de baas kan' (VD K 13 75A*). Het inwaarschuwt voor de gevolgen als hij het nog zicht dat de vrouw de baas is in huis klinkt
een derde keer moet bevelen. Doodsbenauwd weliswaar geëmancipeerd, maar is het histolaat de vrouw zich vervolgens voor de wagen risch gezien niet. In veel sprookjes van het
spannen. Bij de boerderij ontstaat grote hila- type AT 1366A* en AT 1375 wordt de man die
riteit als men in de verte een vrouw een wagen niet de baas is over zijn vrouw, gehekeld als
ziet trekken. Maar de boerin schrikt zich een een pantoffelheld. En daarmee blijkt dus zohoedje als zij ziet dat het haar eigen dochter wel achter veel versies van dit type als achter
is. De dochter vertelt wat er onderweg ge- de getemde feeks (AT 901) en aanverwante
beurd is en verkiest om zich voortaan te sprookjes (AT goo) een gelijkaardige rolbeschikken naar de wensen van haar echtge- vestigende moraal schuil te gaan.
noot. Dirk Schuurman besluit zijn verhaal
THEO MEDER
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HET GOUDEN ARMPJE
EN meisje, dochter van rijke ouders,
heeft haar armpje verloren en er in plaats
daarvan een van goud gekregen. Ze sterft, en
ze wordt met haar gouden armpje begraven.
De meid van de ouders, door begeerte overmand, opent op een nacht het graf en neemt
het armpje weg.
Weken, maanden gaan voorbij. 's Avonds,
als de meid alleen op haar dienstbodenkamertje in bed ligt, hoort ze vaakvreemde geluiden
die ze niet thuis kan brengen. Het is net of ze
een stem hoort, elke nacht weer iets luider en
duidelijker dan de nacht ervoor. Dan herkent
ze het geluid: het is een klagend kinderstemmetje. Nacht na nacht ligt ze te luisteren.
Eerst kan ze het niet verstaan; dan — het komt
steeds dichterbij — verstaat ze het lange klagende geluid: `Mijn armpje, mijn armpje!' De
volgende nacht hoort ze de stem op de trap,
de nacht daarop vlak voor haar deur, en tenslotte in haar kamer, luid, duidelijk en heel
dreigend nu: `Mijn armpje! Mijn armpje! !' De
meid vraagt bevend: `Wie heeft jouw armpje?' De stem nu, luid en beschuldigend: `Jij
hebt mijn armpje!'.
Hierbij wijst de verteller plotseling een van
de luisteraars met een beschuldigende vinger
aan.

De deur tussen de doden en de levenden staat
op een kier. Gestorven mensen, zo wil het
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traditionele volksgeloof, kunnen terugkeren
en gaan spoken. Gelukkig doen ze dit maar
zelden, en ook niet allemaal. Zij treden vooral
dan op indien ze voortijdig aan hun einde gekomen zijn (verongelukt zijn, zelfmoord gepleegd hebben), zich niet voldoende vrij hebben gemaakt van hun geliefden, of iets niet
geheel in orde gemaakt hebben (een schuld
niet betaald, bijvoorbeeld) maar ook wanneer
hun onrecht aangedaan is, of zij in hun rust
gestoord worden. Meestal tot schade van de
betrokken levenden. Talloze sagen leggen
getuigenis af van dit volksgeloof. Uit de sagen
van de voorlaatste groep heeft zich bovenstaand volksverhaal (AT 366, `The Man from
the Gallows') ontwikkeld, dat in verschillende redacties geliefd is geworden. Het bekendste is wel die van het gouden armpje.
We noemen zo'n verhaal een schriksprookje of plaagvertelsel. Het werd en wordt
nog ook als gezelschapsspel gespeeld en om
kampvuren verteld. De vertellers zijn veelal
volwassenen die een groep kinderen willen
laten griezelen, maar ook in de van-kindnaar-kinderen- en van-volwassene-naar volwassenen-traditie vinden we het. Het was een
van de kabinetstukjes waarmee Mark Twain
(Samuel Langhorn Clemens, 1835-1910) op
zijn lezingentoernooien zijn toehoorders de
stuipen op het lijf placht te jagen.
Het ambivalente bij dit verhaal is dat het
enerzijds het geloof aan spoken, de angst voor
het ongekende demonische achter onze
zichtbare en begrijpbare wereld oproept en
versterkt, anderzijds dit door de humoristische plotselinge draai aan het slot weer wegduwt, ten koste van een van de aanwezigen.
Eindresultaat is vaak een ongemakkelijk gevoel: het mag dan een verhaal, een spel zijn,
maar het had kunnen gebeuren. Het is typisch een verhaal voor een overgangsperiode
waarin het tot dusverre algemene geloof in
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het bovennatuurlijke, in de nabijheid en oproepbaarheid van de doden, bij hoe langer
hoe meer mensen, zij het ook met vaak onuitgesproken twijfels, overgaat in de opvatting
dat dood dood en weg is. Deze overgang valt
(met allerlei temporele, geografische, religieuze en sociale verschillen) in de i ge en 2 oe
eeuw in grote delen van Europa en NoordAmerika waar te nemen, en dit zijn dan ook de
gebieden waar het `Gouden armpje' zijn
grootste bekendheid en populariteit heeft bereikt. Daarbij hangt het van die verschillen af
hoe het wordt verteld. De spanbreedte loopt
hier van een angstaanjagend, voor de betrokkenen slecht aflopend horrorverhaal zonder
welk spelelement dan ook, tot aangenaam
prikkelende, maar verder niet serieus genomen plagerij. Dezelfde tijd en ruimte kunnen
daarbij beide uitersten oproepen, de algemene tendens is echter wel een geleidelijke
overgang van geloofde sage via spannend
sprookje naar kinderspel.
In Nederland, waar de gouden-armpje -redactie heel algemeen was — we kennen hier
zo'n veertig optekeningen, maar dit aantal
zou probleemloos vermenigvuldigd kunnen
worden —, zijn het toch vooral de spelvarianten die de toon aangeven. Daarbij gaat het
lang niet altijd om een gouden armpje dat uit
het graf gestolen wordt. Het kan ook een
been, armband of ring zijn (in dat geval komt
het verhaal in de buurt van het verhaaltype »
Schijndode vrouw), en dit voorwerp is ook
vaak van zilver en soms zelfs van hout, wat de
diefstal er niet waarschijnlijker op maakt.
In een afzonderlijke groep gaat het niet om
een terugkerende dode die bestolen is, maar
om iemand die niet begraven is zoals het
hoort. Meestal heeft hij of zij dan een doods
maar één mouw of helemaal zon--hemdt
der mouwen aangekregen. Ook hier wisselen
sage- en spelvarianten elkaar af. De arts Johan

Winkler (1840-1916) tekende voor 1895 de
volgende variant in Workum op: een luie
vrouw heeft als haar man sterft zijn doodshemd nog niet af; er ontbreekt nog een
mouw. Om ervan af te zijn laat zij hem zo begraven. Drie nachten achter elkaar keert de
dode terug en gebiedt met sombere stem:
`Vrouw / mijne mouw!' De vierde nacht
werpt ze hem een mouw toe: `Daar heb je
hem!' Toen was het goed.
Iets later, in 1899, hoorde Cornelis Bakker
(1863-1933) in Broek in Waterland een spelvariant van deze redactie die zo begint: twee
arme vrouwen, een moeder en een dochter,
hebben niet genoeg linnen om twee doodshemden te maken. Zij spreken af dat wie het
eerst sterft, een hemd met twee mouwen
krijgt. De moeder sterft het eerst, maar krijgt
een hemd met één mouw. Ze komt terug en
vraagt om haar mouw. Deze versie eindigt
met de uitroep van de verteller, terwijl hij een
van zijn hoorders vastgrijpt: "t Is niet om de
mouw, maar om jou!' Deze mouw-versies,
hoewel ook later nog wel eens gevonden,
hebben zich, gebonden als ze zijn aan het nu
vrijwel verdwenen gebruik om al bij het leven
een doodshemd klaar te leggen, niet kunnen
handhaven; de diefstal-versies zijn nog
springlevend.
Uit Vlaanderen kennen we vreemd genoeg
dit in Noord-Nederland zo geliefde verhaal
maar één keer. De Vlaamse tekst repre--type
senteert een in Nederland niet gevonden redactie, de nog huiveringwekkender kannibalistische `gestolen lever'-redactie. Van een
dode, meestal een gehangene, wordt een lichaamsdeel afgesneden en opgegeten,
waarop de dode terugkomt om het op te eisen. Soms (zo ook in de Vlaamse lezing) is dat
lichaamsdeel een dij- of lendenstuk (ham),
vaker echter een lever, dat geheimzinnige orgaan, dat in veel culturen lang als de plaats

Gouden vogel
van de ziel en de levenskracht werd gezien.
De gebroeders Grimm plaatsten als `Bruchstuck' al achter de eerste drukvan hun Kinderund Hausmdrehen 1812) een mooie lezing:
een oude vrouw krijgt 's avonds laat nog gasten en heeft niets meer om ze voor te zetten.
Ze gaat naar de galg, waar een dode aan
hangt, snijdt deze de lever uit en braadt hem
voor haar gasten. Om middernacht wordt er
aan de deur geklopt. De vrouw doet open.
Het is een dode met een kaal hoofd, zonder
ogen en een wond in de zij. `Waar zijn je haren?' — `Die heeft de wind mij afgewaaid.' —
`Waar zijn je ogen?' — `Die hebben de raven
mij uitgepikt.' — `Waar is je lever?' — `Die heb
jij opgegeten.'
Hoe de gebroeders Grimm aan deze tekst
kwamen, hebben ze niet aangegeven. Zij kenden, zo blijkt uit hun nagelaten papieren, ook
de gouden-armpje-redactie in meerdere
`gouden beentje' -variaties. In een daarvan is
het kind al vanaf de geboorte eenbenig, een
gevolg van een ondoordachte wens van een
kinderloze moeder: `Had ik maar een kind,
ook al had het maar één been.' De teksten van
de gebroeders Grimm zijn de oudste ons bekende lezingen van dit verhaaltype. Dat het
veel ouder is dan het eind van de i 8e eeuw is,
ondanks de onmiskenbaar archaïsche trekken, niet aannemelijk te maken en ook niet
erg waarschijnlijk.
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heeft een boom met gouden
appels. Elke nacht wordt er een appel
gestolen. De koning heeft drie zoons en hij
geeft de oudste zoon opdracht om 's nachts
bij de boom te waken. Deze zoon raakt evenwel door slaap overmand en kan de dief niet
betrappen. De volgende nachtvalt de middelste zoon ook in slaap.
Dan wil de jongste zoon de wacht houden.
Na enig aandringen geeft de koning zijn toestemming, al heeft hij weinig vertrouwen in
de jongen. De jonge prins ziet 's nachts hoe
een gouden vogel een appel komt stelen. Na
een schampschot met een pijl kan de jongen
zijn vader een gouden veer tonen als bewijs
-stuk.
De koning wil de gouden vogel in handen
krijgen en stuurt zijn oudste zoon erop uit om
hem te vinden. Onderweg komt die een sprekende vos tegen die hem advies geeft: overnacht niet in de vrolijke herberg, maar in de
sobere herberg. De prins slaat de goede raad
in de wind en is in de vrolijke herberg zijn opdracht spoedig vergeten. De middelste zoon
vergaat het daarna precies zo. Nu is de jongste zoon weer aan de beurt. Hij sluit vriendschap met de vos en mag op diens rug meerijden. Hij overnacht in de sobere herberg en de
volgende dag brengt de vos hem bij het kasJURJEN VAN DER KOOI
teel van een koning die de bezitter is van de
TEKSTEN: Boekenoogen 19o3a, pp. 227-23 1; Dykstra
gouden vogel. Alle bewakers slapen en de
1895-96, II, pp. 131 -132; Van der Kooi 1979a, nr. 46;
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215; Scherf 1 995, I, PP• 170-172, 504-506; Sinninghe
mee
te nemen. Terstond begint de vogel te
1943a, p. 2 I; VDK p. 323.
krijsen. De wachters ontwaken, de jongen
wordt gegrepen en tot de doodstraf veroordeeld. De koning wil hem onder één voor(

EN koning
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waarde gratie verlenen: als de prins het gouden paard voor hem wil halen, wordt niet alleen zijn leven gespaard, maar krijgt hij ook
de gouden vogel ten geschenke.
De jongen gaat akkoord en de vos brengt
hem naar een volgend kasteel. Weer luistert
hij niet naar de raad van de vos: zodra hij het
paard zadelt met een gouden zadel in plaats
van een leren, hinnikt het dier de bewakers
wakker. De prins zal ter dood worden gebracht, tenzij hij voor de koning de schone
jonkvrouw uit het gouden kasteel gaat halen.
De prins belooft dit en laat zich door de vos
naar het gouden kasteel brengen. Daar moet
hij in een onbewaakt ogenblik de jonkvrouw
in het badhuis kussen, maar hij mag haar niet
toestaan om afscheid van haar ouders te nemen. Niettemin bezwijkt hij voor de smeekbeden van de prinses, zodat hij voor de derde
keer wordt betrapt en gevangengenomen. De
koning wil het leven van de prins sparen als hij
in staat is om binnen acht dagen een berg
voor het kasteel af te graven. De jongen graaft

Kostuumontwerp van Natalja Gontsjarova uit
1926 voor de reus Koschej in het ballet De vuurvogel van Igor Strawinsky (1909). Het ballet is
gebaseerd op de Russische versies van de sprookjes van de Gouden vogel en de » Reus zonder
hart.

zeven dagen lang, maar het werk vordert allerminst. Dan neemt de vos het werk van hem
over en slaagt er op wonderbaarlijke wijze in
de berg te doen verdwijnen. De jongen krijgt
de prinses mee.
Onderweg legt de vos uit dat de prinses uit
het gouden kasteel, het gouden paard en de
gouden vogel bij elkaar horen. De prins moet
ze via listen alledrie voor zich zien te winnen,
en de vos legt uit hoe. Het lukt de prins: als hij
bij het volgende kasteel eenmaal op het gouden paard zit, trekt hij de prinses bij zich achterop en galoppeert weg. En als de prins de
gouden vogel in ontvangst heeft genomen,
maakt hij zich met het paard en de prinses
meteen uit de voeten.
Op weg naar zijn vaders kasteel vraagt de
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vos aan de prins om zijn beloning: hij wil ge- (I8I2) onder de titel `Der goldene Vogel' (nr.
dood worden en zijn kop en poten moeten 57). Het sprookje komt voor in Europa, Azië,
worden afgehakt. De jongen weigert dit, Amerika en Afrika, en is in de typencatalogus
want hij beschouwt dit als een daad van on- van Aarne en Thompson geregistreerd als AT
dankbaarheid. Dan geeft de vos een advies: 550, `Search for the Golden Bird'. Het
koop geen galgenvlees en ga niet op de rand sprookje is overigens nauw verwant met AT
van een put zitten. Als hij aankomt in het dorp 551, `The Sons on a Quest for a Wonderful
waar zijn broers zijn achtergebleven, staat Remedy for their Father', en niet zelden zien
men daar op het punt om het tweetal op te we contaminatie optreden: zie het » Water
hangen vanwege schulden en crimineel ge- des levens. In dit sprookje is de koning ziek en
drag. Zonder erbij na te denken koopt de moet er als geneesmiddel levenswater geprins zijn broers (het galgenvlees!) vrij. Als ze haald worden dat bewaakt wordt door de
in het bos uitrusten, duwen de broers de op vuurvogel. De held wordt in dit geval bijgeeen putrand gezeten jonge prins de put in. staan door bijvoorbeeld een adelaar of dwerg.
Triomfantelijk keren ze terug naar hun vader Verschillende episoden in het AT-551met de jonkvrouw, het paard en de vogel. De sprookje zijn gelijk aan die in het AT-550vreugde is groot, maar de jonkvrouw huilt al- sprookje. Igor Strawinsky inspireerde zich op
door, het paard wil niet eten en de vogel niet dit sprookjescomplex en op het sprookje van
de » Reus zonder hart voor zijn ballet L'oiseau
zingen.
de
feu (i go9).
de
opprins
uit
de
de
vos
Ondertussen helpt
Het wondersprookje van de gouden vogel
gedroogde waterput. Door van kleren te ruilen met een arme man weet de jongen incog- verhaalt van een queeste oftewel een avontunito het kasteel van zijn vader te bereiken. rentocht. De tocht verbeeldt in overdrachteAan het hof houdt de prinses prompt op met lijke zin de weg die de jongeling moet aflegschreien, gaat het paard eten en de vogel flui- gen om de volwassenheid te bereiken. Het
ten. De jonkvrouw vertelt naar waarheid aan sprookje toont hoe een tamelijk roekeloze
de koning wat er allemaal gebeurd is. De jongen uitgroeit tot een verantwoordelijke
jonge prins maakt zich bekend en zijn oudere volwassene. Gaandeweg moet hij door schade
broers worden terechtgesteld. De jongen en schande wijs worden. Met vallen en optrouwt met de prinses en wordt de troonop- staan ondervindt hij uiteindelijk dat het raadvolger van zijn vader. Later voldoet de prins zaam is om verstandige adviezen op te volgen
in het bos aan het verzoek van de vos: hij en deze niet in de wind te slaan (en ook: de
doodt hem en snijdt zijn kop en poten af. Nu raadgever niet op zijn uiterlijk te beoordelen).
blijkt een betovering verbroken. De vos ver- De jongen ervaart dat men over een dosis
andert in een prins en blijkt de broer van de dapperheid, doortastendheid en opportujonkvrouw te zijn. En ze leefden nog lang en nisme moet beschikken om zijn doel te bereiken. Tot dat doel behoort het verwerven van
gelukkig.
een bruid en van bezittingen. Het bereiken
van dit doel vergt de nodige inspanningen, en
Aldus verloopt het sprookje van de gouden het is bij tijd en wijle geoorloofd om van listen
vogel dat de gebroeders Grimm hebben op- gebruik te maken. Ook moet de jongeman op
genomen in hun Kinder- and Hausmdrehen zijn hoede zijn om niet weer kwijt te raken
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wat hij verkregen heeft; er zijn immers altijd
kapers op de kust. De kapers zijn in het
sprookje de broers, die op exemplarische
wijze laten zien hoe het niet moet. De broers
spreiden ongehoorzaam, onverantwoordelijk
en liederlijk gedrag tentoon. Zij zijn de opdracht van hun vader spoedig vergeten, ver
zich in zuipen en brassen, en deinzen-liezn
niet terug voor diefstal, verraad en (poging
tot) moord. De held overwint uiteindelijk de
moeilijkheden van het opgroeien met succes,
en toont daarmee aan zijn vader dat hij in staat
is om voor zichzelf te zorgen en over het karakter te beschikken om iets te bereiken in het
leven. De jongen is klaar om in de voetsporen
van zijn vader te treden.
In de 2oe eeuw is het sprookje verschillende
malen uit de volksmond opgetekend. J.R.W.
Sinninghe publiceerde een versie uit Vlaams
Limburg onder de titel `Vogel Vinus'. Deze
versie staat redelijk dicht bij het Grimmsprookje, maar begint zoals het type AT 551
doorgaans aanvangt; de koning is ziek en alleen het gezang van de Vogel Vinus zal hem
kunnen genezen. Merk op dat Vogel Vinus
een verbastering is van de naam van de vuurvogel: Phoenix. De jonge held krijgt ook een
naam, te weten Diederik. Geholpen door de
vos gaat hij op zoek naar Vogel Vinus, het
Rosbonte Paard en naar de schone Lena die
op de Glazen Berg woont.
In 1967 tekende verzamelaar GJ.H. Kro
sprookje op uit de mond van de-senbrikht
Gelderse fabrieksarbeider P. Jansen (archief
Pi M I ). Jansen noemt de vogel Venus, en ook
ditmaal begint het sprookje ermee dat de koning ziek is en alleen zal genezen door het gezang van de vogel. Twee aspecten vallen op
aan deze versie: ten eerste is het sprookje gereduceerd van een drievoudige queeste naar
een enkelvoudige. Ten tweede is het sprookje
ontdaan van zijn magische elementen: alleen

de geneeskracht van de vogelzang resteert.
Eenzelfde tendens tot vereenvoudiging en
rationalisering treffen we aan in het Friese
sprookje dat verzamelaar Ype Poortinga op
'9 december 1973 optekende uit de mond
van E. Zijlstra. Het werd gepubliceerd onder
de titel `It eilán en de gouden appel' en gaat in
het kort aldus: op een eiland staan bomen
waaraan gouden appels groeien. De koning
maakt zijn drie zoons bekend dat degene die
erin slaagt om een appel te bemachtigen de
troonopvolger zal worden. De oudste zoon
probeert het eiland met een boot te benaderen, maar wordt door storm steeds weer weggeblazen. De middelste zoon denkt slim te
zijn: hij benadert het eiland per boot van de
andere zijde en hoopt aldus te kunnen profiteren van de stormwind. Maar ook hij faalt,
want nu blijft het windstil. De jongste zoon
wacht tot het gaat vriezen en schaatst dan
naar het eiland toe. De wind weerhoudt hem
ervan het eiland te bereiken, maar veroorzaakt tevens dat er appels uit de boom vallen.
Eén appel rolt door de wind over het ijs naar
de jongen toe. En zo wordt hij de nieuwe
troonopvolger. Met deze laatste vertelling
zijn we tamelijk ver verwijderd geraakt van de
intrige van het uitgebreide AT -550-sprookje.
In de 17e eeuw treffen we het verhaal al aan
onder de titel 'Aertige Fabel, van een koning
van Engelant, en de vogel Fenix', gepubliceerd in de kluchtbundel St. Niklaes-gift(Amsterdam 1647). De oudst bekende variant van
het AT -550-sprookje is knap verweven in een
Middelnederlandse ridderroman op rijm.
Het betreft de Roman van Walewein, omstreeks 1260 geschreven door Penninc (vs. i7843) en Pieter Vostaert (vs. 7844- I1.200).
De Roman van Walewein is een oorspronkelijk
Vlaams werk en niet zoals de meeste ridderromans een vertaling uit het Frans. De hoofdlijn van het verhaal is nagenoeg geheel opge-
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bouwd uit de plot-elementen van het
sprookje. Hier zijn steeds extra episoden tussengevoegd, die vooral moeten benadrukken
dat de held Walewein een voortreffelijke
hoofse en christelijke ridder is.
In de Roman van Walewein wordt verteld
hoe de ridder Walewein in een drievoudige
queeste het zwevende schaakbord weet te
verwerven voor zijn koning Artur. Walewein
wordt gaandeweg ook bijgestaan door een
dier-helper, de vos Roges, die aan het eind
onttoverd wordt. Walewein verwerft tijdens
zijn avonturen een prinses, een wonderzwaard en het zwevende schaakbord. Ook het
element van de `uitgestelde happy ending'
ontbreekt niet. Alleen een huwelijk tussen
ridder Walewein en de prinses Ysabele kan
niet plaatsvinden. De verteller is hier namelijk op één van de plaatsen gestuit, waar
sprookje en Artur-traditie met elkaar botsen.
In het sprookje wordt er getrouwd, maar volgens de Artur-verhalen is Walewein altijd
vrijgezel gebleven. Over Walewein als troonopvolger van Artur wordt aan het eind van de
roman al evenmin gesproken: Walewein
heeft Artur immers nooit kunnen opvolgen,
want hij is nog vóór Arturs dood op het slagveld gesneuveld.
Omdat de Roman van Walewein nu eenmaal
een tot Artur-roman bewerkt sprookje is, waren de auteurs genoodzaakt in te grijpen in
bepaalde details om zodoende aansluiting te
bewaren met de conventies van het literaire
genre. Hiertoe is de rol van de ridderlijke
held uitvergroot, en die van de helpende vos
teruggedrongen. Walewein is uitstekend in
staat om de meeste zaakjes zelf op te lossen,
heeft weinig goede raad nodig en maakt ook
bepaald minder beginnersfouten dan zijn alter ego uit het sprookje. Voor Walewein
vormt de queeste niet de weg naar volwassenheid; veeleer bewijst de doorgewinterde rid-
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der andermaal over de kwaliteiten te beschikken die een tafelronderidder (en potentiële
troonopvolger) waardig zijn. Walewein is
krijgshaftiger dan de held in het sprookje,
precies zoals men van een dappere ridder mag
verwachten. Als prinses Ysabele hem tegen
het eind ontstolen wordt, aarzelt Walewein
niet om haar gewapenderhand terug te veroveren. Walewein werd in de Lage Landen al
vroeg vereerd als een perfect èn een beschaafd ridder. Aan dit beeld kon in de roman
geen afbreuk worden gedaan. Daarom doet
Walewein ook geen poging om bijvoorbeeld
het schaakbord of het wonderzwaard te stelen. Hij vraagt er gewoon netjes om. Voorts
gaat Walewein niet over tot list of bedrog om
zijn verworvenheden voor zichzelf te behouden. Dienstbaarheid hoort voor een ridder
boven eigenbelang te gaan.
De verschillen vallen voor een groot deel te
verklaren als men bedenkt dat sprookje en roman voor andere publieksgroepen bestemd
zijn geweest. Heeft het sprookje ongetwijfeld
gefunctioneerd in brede lagen van de bevolking, de roman was bestemd voor een selecte
aristocratische doelgroep. De adellijke mentaliteit was gevormd vanuit een economische,
sociale en militaire machtspositie, en de adel
kon het zich veroorloven om er — althans in de
literatuur — andere idealen op na te houden
over bijvoorbeeld strijd, dienstbetoon en fair
play.
THEO MEDER
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GROTE KLAAS EN KLEINE KLAAS
(UNIBOS)

K

N o L T s J E is een arme boer met maar één
koe. Zijn broer Hearke, die naast hem
woont, is een rijke veeboer die op zijn arme
broer neerkijkt. Op een kwade dag gaat de
koe van Knoltsje dood, en de arme man gaat
met de huid naar de stad om die te verkopen.
In het bos ontwaart hij een stel rovers en hij
vlucht met de huid een boom in. De rovers
gaan onder de boom hun gestolen geld tellen.
Knoltsje moet na een tijdje zijn plas kwijt en
laat die neerdalen op de rovérs, die dit als
hemels water opvatten. Wanneer echter
Knoltsje zijn koeienhuid op de rovers laat vallen, rennen ze van schrik weg met achterlating van het geld (vgl. AT 1653 » Rovers onder de boom). De volgende dag laat hij zijn
broer Hearke het geld zien en zegt dat hij dat
voor de koeienhuid heeft ontvangen. Hearke
laat meteen al zijn koeien slachten, gaat naar
de markt, maar krijgt bijna niets voor de huiden.
Hij begrijpt dat Knoltsje hem te grazen
heeft genomen en wil hem vermoorden.
Knoltsje heeft er een vermoeden van en zegt
tegen zijn vrouw dat ze die nacht maar op zijn
plek in bed moet liggen. Hearke gaat 's nachts
naar het huis van Knoltsje en slaat diens
vrouw in haar slaap met een bijl dood.
Knoltsje gaat de volgende dag met een kar
met kool naar de markt en neemt zijn dode
vrouw met het afgeslagen hoofd mee. Hij
stalt de kool uit en zet zijn vrouw erbij. Een
klant die de vrouw voor de derde keer vraagt
wat de kool kost, maar geen antwoord krijgt,
geeft haar een klap waardoor het hoofd van de
romp valt. Knoltsje zegt dat de klant zijn
vrouw heeft vermoord en accepteert een flink
bedrag als schadeloosstelling.
Aan zijn broer Hearke vertelt hij dat hij dat

geld heeft ontvangen voor zijn dode vrouw.
Hearke slaat vervolgens zijn eigen vrouw
dood, gaat ook met haar naar de markt, maar
krijgt geen cent voor haar. Hearke begrijpt
dat Knoltsje hem voor de tweede keer heeft
beetgenomen en stopt hem in een zak om
hem te verdrinken. Onderweg doet hij nog
even een herberg aan om wat te drinken. Een
varkenskoopman, die ook de herberg wil ingaan, hoort Knoltsj e in de zak schreeuwen dat
hij eruit wil en bevrijdt hem. Knoltsje stopt
een varken in de zak en haalt uit de jaszak van
de varkenskoopman diens portefeuille, die
vol met geld zit. Hearke gaat met een bootje
de zee op en gooit de zak met het varken in
het water. De volgende dag komt hij tot zijn
verbazing Knoltsje tegen. Die laat hem het
geld zien dat hij van de veekoopman gestolen
heeft en zegt dat er nog veel meer van op de
zeebodem ligt. Hearke gaat weer met zijn
bootje de zee op en springt op dezelfde plek
van de vorige dag nu zelf het water in.
Knoltsje heeft hem nooit meer gezien.
Dit grappige verhaal (AT I 5 35, `The Rich and
the Poor Peasant [Unibos]'; bij Andersen [zie
hierna] Grote Klaas en Kleine Klaas geheten)
werd in 1966 te Opeinde door Dam Jaarsma
opgetekend uit de mond van de in 1903 geboren J. Poppema. Het is een van de 26 varianten die sinds het midden van de i ge eeuw in
Friesland zijn opgetekend. Ook uit andere
delen van Nederland, onder andere Groningen en Noord-Holland, zijn optekeningen
bekend. In Vlaanderen was het sprookje
eveneens geliefd: daar is het zo'n dertig keer
gevonden. Het verhaal is in heel Europa zeer
populair en heeft zich waarschijnlijk van hieruit over de wereld verspreid. Het is in totaal
meer dan duizend maal opgetekend, voornamelijk in de ie en we eeuw. De oudst be-
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kende variant is een in het Latijn geschreven
gedicht uit de i i e eeuw, De Unibove (Over
boer Eenos), dat is aangetroffen in de abdij
van Gembloers in België. Boer Eenos moet
het in dit gedicht niet opnemen tegen zijn
broer, maar tegen de drie machthebbers in
het middeleeuwse dorp: provoost, meier en
geestelijke. De vele varianten van dit verhaal
vertonen diverse onderlinge verschillen. De
Nederlandse varianten sluiten deels aan bij de
Duitse, deels bij de Belgische en Franse overlevering. Zo komt het motief van de rovers
die door de koeienhuid worden weggejaagd
voor in de Franse, Belgische en Nederlandse
verhalen, maar niet in de Duitse. In de Duitse
versies krijgt de arme boer op een andere manier veel geld voor zijn koeienhuid. Zo vindt
hij in `Das Bürle' (nr. 6i van de Kinder- and
Hausmiirchen) van de gebroeders Grimm op
weg naar de markt een vogel en vraagt hij bij
een boerderij of hij daar mag overnachten.
De boerin is alleen thuis, maar krijgt 's avonds
bezoek van haar minnaar, een pastoor, die ze
vergast op allerlei lekkernijen. Kleine Klaas
doet net of hij slaapt, maar ziet alles. Wanneer de boer thuiskomt, verbergt de boerin
de lekkernijen op verschillende plaatsen. De
pastoor wordt in de kast verstopt. Kleine
Klaas verklapt aan de boer waar de lekkernijen verstopt zijn en beweert dat de gevonden vogel hem die plekken bekendmaakt. De
boer koopt de vogel voor een groot bedrag
van Kleine Klaas, die daarmee naar huis teruggaat. Deze versie is slechts enkele keren in
Nederland — in Groningen en Friesland — opgetekend. Wat een ander motief betreft, het
voor de tweede maal `doden' van de vrouw of
de moeder van Kleine Klaas, sluiten de Nederlandse verhaalversies geheel aan bij de
Duitse, en niet bij de Franse. Hans Christian
Andersen heeft het sprookje in de vorige
eeuw in zijn Sprookjes en vertellingen opgeno-
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men. De hoofdpersonen heten zoals gezegd
Grote Klaas en Kleine Klaas en in plaats van
koeien bezitten zij paarden. De Nederlandse
verhalen vertonen voor een deel grote overeenkomst met de versie van Andersen.
TON DEKKER
TEKSTEN:

Andersen 1952, pp. 5 -LI; KHM nr. 61.

STUDIES: AT 1 535; BP II, pp. I -18; EM S.V. Unibos;

De Meyer 1 94 2 , pp. 133-163; De Meyer 1968, pp.
115-116; Peeters 1 970; Sinninghe 1943a, p. 38; V D K
PP• 478-480; Welkenhuysen 1975.

DE HAAS EN DE EGEL

D

Buxtehuder Heide. Op een mooie
zondagochtend in de herfst wandelt een
tevreden egel naar zijn veld om eens te kijken
hoe zijn knolrapen erbij staan. Hij ontmoet er
de haas, een hooghartig heerschap, die zijn
kool komt inspecteren. De haas beantwoordt
de vriendelijke groet van de egel niet eens,
maar begint meteen de spot te drijven met
diens kromme loopwerk. De egel neemt dit
niet, het ene woord lokt het andere uit, en ze
besluiten tot een hardloopwedstrijd op de
lange akker, om een louis d'or en een fles
brandewijn. De egel zal in de ene voor lopen,
de haas in de andere.
De egel vraagt een half uur uitstel, zegt eerst
te willen ontbijten. Maar hij haalt zijn tegensputterende vrouw van huis en zet haar aan
het eind van de baan in zijn voor. Als de haas
eraan komt, hoeft ze alleen maar te roepen:
`Ik ben er al.' De wedstrijd begint. Terwijl de
egel rustig blijft zitten, stormt de haas naar de
andere kant van het veld, waar het egelvrouwtje hem toeroept: `Ik ben er al.' Omdat ze
sprekend op haar man lijkt, denkt de haas dat
hij verslagen is. Hij wil nog een keer, terug.
Maar daar wacht de egel zelf hem op: `Ik ben
E
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er al.' Nog een keer, weer terug, enzovoort.
73 maal rent de haas over de akker en elke
keer krijgt hij hetzelfde te horen. De 74e keer
haalt hij het einde niet meer, hij valt dood
neer. De egel neemt zijn prijs en gaat vergenoegd met zijn vrouw naar huis. En als ze niet
gestorven zijn, leven ze nog.
Dit Nederduitse diersprookje uit Stade werd
door de journalist Wilhelm Christian Schröder (i 808-78) in 1840 gepubliceerd. Het zou,
eenmaal opgenomen in de bekendste twee
Duitse sprookjesverzamelingen, de Kinderund Hausmizrchen van de gebroeders Grimm
(vanaf de druk van 1843, in dialect) en het
lange tijd nog populairdere Deutsches Marchenbuch (18 5 3) van Ludwig B echstein (i 8o I 6o), een van de meest geliefde Duitse sprookjes worden. Behalve in deze verzamelingen en
in bloemlezingen en schoolleesboeken werd
het ook vele malen, vaak schitterend geïllustreerd, als apart kinderboekje uitgegeven. Bij
de illustraties ligt dan vaak de nadruk op het
idyllische egelpaar en hun huisje.
`Haas en egel' hoort bij een oude en bijna
wereldwijd — alleen bij de Australische Aborigines is het niet aangetroffen — verspreide
groep volksverhalen waarin, meestal met dieren als handelingsdragers en een wedstrijd als
kernmotief, didactische thema's als `hoogmoed komt voor de val', `minacht de mindere
niet', en `de aanhouder wint', op amusante
wijze in epische vorm gegoten worden. Een
snel, groot, machtig en arrogant maar dom
dier bespot een klein, traag, lelijk en onaanzienlijk, maar slim of volhardend dier. Hij
wordt echter door dit dier, dat optimaal gebruik weet te maken van zijn eigen sterke eigenschappen en de slechte van zijn tegenstander, in een hardloopwedstrijd verslagen.
Welk dier het snelle of het langzame is, hangt

hierbij af van de literaire tradities en de dierenwereld van het gebied waar het verhaal in
de overlevering wordt ingepast. In onze omgeving spelen meestal egel, slak of schildpad
het langzame dier en haas of vos het snelle.
Vier typen spelen hier de hoofdrol:
(a)het langzame dier wint door eigen volharding en door het nonchalante gedrag van het
snelle (AT 275A, `Hare and Tortoise Race:
Sleeping Hare'),
(b)het wint met behulp van verwanten (AT
275A*, `Race Between Hedgehog and Hare';
AT 1074: `Race Won by Deception: Relative
Helpers'),
(c)het wint door zich aan het snelle dier vast
te hechten (AT 275, `The Race of the Fox and
the Crayfish'), of
(d)doordat zijn fysiek het hem mogelijk
maakt barrières te overwinnen die voor het
snellere dier onoverkomelijk zijn (AT 275c*,
`Race of Frog and Snail').
De overlevering van (a) begint met een aan
Babrius (2e eeuw n.C.) toegeschreven fabel
uit de Aesopische traditie. Handelingsdragers zijn de haas en de schildpad. De haas vertrouwt op zijn snelheid en legt zich langs de
weg te slapen. Intussen kruipt de schildpad
onverdroten door. De haas wordt net te laat
wakker en de schildpad wint. Deze fabel is in
de loop der tijden vele malen bewerkt, onder
andere door jean de La Fontaine (1621-95) in
zijn Fables choisies uit 1668: `La lièvre et la tortue' (vi, To). Vlak voor de oorlog maakte
Walt Disney er een schitterende (korte) tekenfilm van.
In onze streken schijnt het verhaal niet erg
bekend te zijn geweest. In Vlaanderen is het
één keer opgetekend, in 1893 in Antwerpen,
met een haas en een pad. Uit Nederland kennen we drie recente Friese lezingen met een
haas tegen respectievelijk een slak, een egel
en een schildpad.

Haas en egel
De oudst bekende versie van (b) is een Latijnse tekst uit de 13 e eeuw, maar waarschijnlijk is dit verhaal al veel ouder. Op een
Griekse vaas uit de 5e eeuw v.C. is afgebeeld
hoe een egel, een haas en nog een egel op een
vos toelopen. Hier zou dit verhaal weergegeven kunnen zijn. De vos is dan een scheidsrechter. Zo'n scheidsrechter vinden we ook
in genoemde Latijnse tekst: een hert en een
egel bebouwen gezamenlijk een veld maar
krijgen ruzie over de verdeling van de oogst
(vergelijk » Verdeling van de oogst). Ze roepen het everzwijn als scheidsrechter te hulp.
Die beslist dat de akker diegene toebehoort
die er het snelst over kan lopen. De egel weet
zich al verslagen, maar zijn vrouw weet raad.
Zij stelt voor zich aan het eindpunt te verstoppen. Enzovoort. Ook deze fabel kent
sindsdien een omvangrijke en breedgeschakeerde schriftelijke en mondelinge overlevering. In Duitsland is zij, mede onder invloed
van Schröders versie, zeer geliefd, in Vlaanderen is ze maar een keer genoteerd (haas en
everzwijn), in Nederland was (is) ze zeer bekend, maar vreemd genoeg alleen maar in het
noorden (Groningen, Friesland, Drenthe en
Overijssel) geattesteerd. Deze versies sluiten
inhoudelijk, zij het vaak ook met andere dieren (snel: haas, windhond; langzaam: egel,
slak, haas [tegen de windhond]), nauw aan bij
die van Schroder. De scheidsrechter ontbreekt in onze omgeving, evenals een elders
wel voorkomende variatie op de verwantenhulp: de egel zet om de zoveel meter een familielid in de voor, dat telkens doet alsof hij
voorligt op de haas.
Ook (c) vinden we voor de eerste keer in de
13 e eeuw, in een Duits gedicht: een vos bespot de kreeft om zijn langzame gang. De
kreeft schept op: hij kan sneller dan de goden
lopen en stelt een hardloopwedstrijd voor.
De vos mag wel beginnen. Die start en de
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kreeft hecht zich ongemerkt in zijn staart
vast. Bij het eindpunt draait de vos zich om en
roept: `Waar is de kreeft nu?' Deze laat de
staart los en staat nu voor hem: `Ik ben er al.
Waar bleef je zolang?' Deze fabel is in de literatuur zeldzamer maar bleek in de i ge en 2 oe
eeuw in de volksmond wijd verspreid. Uit
Vlaanderen kennen we haar echter niet en uit
Nederland slechts twee keer, uit Friesland,
met een vos en een slak. Versie (c) wordt ook
wel, voornamelijk in Noordoost-Europa,
maar ook wel hier en daar elders, verteld met
vissen als handelingsdragers (AT 2 50, `Swimming Match of the Fish'). In de enige uit Nederland bekende versie van dit type, door Ype
Poortinga (1910 -85) opgetekend bij de sportvisserijdeskundige Steven de Bruin (geb.
I92 I), heeft het als zoveel volksverhalen over
dieren een etiologisch slot gekregen: de
snoek en de stekelbaars houden een zwem
stekelbaars houdt zich vast aan-wedstrij.D
de staart van de snoek. Deze kijkt achterom
en ziet het kleintje vlak achter zich. Hij geeft
het een klap met zijn staart maar daardoor
vliegt het hem voorbij en wint. De stekelbaars
komt met zo'n smak neer dat het bloed hem
door de huid schijnt. Sindsdien hebben stekelbaarsj es een rode borst.
(d) Lijkt jonger, het is alleen bekend uit de
nieuwe tijd, en minder verspreid: Zwitserland, Frankrijk, Wallonië en Nederland. Een
vos (wolf) wedt met een slak dat hij eerder dan
deze in een (bepaalde) stad zal zijn. Als de vos
als eerste aankomt blijkt de stadspoort gesloten te zijn. De slak, die veel later arriveert,
heeft hier geen moeite mee. Terwijl de vos
moet wachten kruipt hij rustig over de poort
(of er onderdoor) en wint zo. De enige bekende Nederlandse versie stamt uit Zuid Holland en bevindt zich in de verzameling
van Gerrit Jan Boekenoogen (1868 -1930).
De weddenschap gaat hier tussen een kikker
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(vorsch — verkeerd verstaan voor vos ?) en een
slak. Men vergelijke ook nog het sprookje van
de » Koning der vogels.
JURJEN VAN DER KOOI
Bechstein 1967, pp. 280-285; Boeken
75; De Haan 1 979, pp . 15- 17; KHM nr.-ogen1903,p.
187; DeMeyere 1925-33 IV, pp. I I -I2; Perry 1 975, p•
465; Poortinga 1 97 6 , PP• 349 - 35 0 ; Poortinga 1 977, p.
35'; Uther i 99oa, nr. 66.
STUDIES: AT 2 75 , 275A, 275A * , 275C * , 250, I074; BP
III, pp. 339-355; Dahnhardt 1907-12, Iv, pp. 46-103;
DG nr. 197, 256; EM S.V. Wettlauf der Tiere, Fische;
Liungman 1961, pp. 33-34; De Meyer 1968, pp. 30,
loo; Tomkowiak 1 993, pp. 217, 265; Sinninghe
1943a, p. 18; VDK pp. 306-307.
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HANS EN GRIETJE

D

ouders van Hans en Grietje kunnen in
een periode van grote schaarste hun
kinderen niet langer te eten geven. Hun stiefmoeder overtuigt hun vader dat ze midden in
een bos zullen moeten worden achtergelaten
om daar te worden prijsgegeven aan de hongerdood. Hans hoort zijn ouders hierover
praten en stopt 's nachts uit voorzorg kiezelsteentjes in zijn zak.
's Morgens gaan ze met hun ouders hout
zoeken in het bos. Hans gooit telkens ongemerkt een kiezelsteen op de grond. Hun ouders laten de kinderen vervolgens alleen in
het bos achter. Wanneer de maan is opgekomen, vinden Hans en Grietje met behulp van
de kiezelsteenjes de weg terug naar huis.
Na enige tijd is er weer schaarste in het land
en is het eten bijna op. De stiefmoeder zegt
weer tegen de vader van Hans en Grietje dat

dat gaat niet omdat zijn stiefmoeder de deur
op slot heeft gedaan.
's Morgens gaan ze met z'n allen op weg
naar het bos. Hans gooit nu brokjes brood op
de weg. Wanneer Hans en Grietje weer alleen zijn achtergelaten, proberen ze bij maanlicht via de broodbrokjes de weg terug te vinden. Helaas hebben de vogels ondertussen al
het brood opgegeten.
Na twee dagen ronddolen zien ze een
sneeuwwit vogeltje dat mooi zingt. Ze lopen
het achterna en komen bij een huisje van
brood, met een dak van koek en ramen van
suiker. De uitgehongerde kinderen beginnen
van het huisje te eten. De bewoonster van het
huis is een oude, slechtziende heks. Ze vraagt:
Knibbel, knabbel, knuisje,
Wie knabbelt aan mijn huisje?

E

de kinderen het bos in moeten, maar nu ver-

der dan de vorige keer zodat ze niet terug
kunnen komen. Hans hoort dit, wil net als de
eerste keer kiezelsteentjes verzamelen, maar

De kinderen antwoorden: `De wind, de wind,
dat hemelse kind' en gaan door met eten. De
heks komt echter naar buiten en vraagt ze om
binnen te komen. Ze krijgen een heerlijke
maaltijd voorgezet.
De volgende morgen sluit de heks Hans op
in een stal met de bedoeling om hem vet te
mesten en vervolgens op te eten. Grietje
moet hem te eten geven. Iedere ochtend
vraagt de heks Hans zijn vingers door het hek
te steken om te voelen of hij al vet genoeg is.
Hans steekt telkens een botje door het hek
zodat de heks denkt dat hij maar niet vet
wordt. Na een maand verliest ze haar geduld
en besluit hem te slachten en te koken.
Grietje moet een ketel water heet maken. De
heks maakt ook de oven aan, zogenaamd om
brood te bakken. Ze vraagt Grietje om de
oven in te gaan om te controleren of de temperatuur goed is. Grietje zegt dat ze niet weet
hoe ze in de oven moet klimmen en vraagt of
de heks haar dat voor kan doen. De heks stopt

Hans en Grietje

Hans en Grietje. Vier afbeeldingen uit het
Sprookjeskwartet naar sprookjes van de gebroeders Grimm, van de firma jumbo.
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haar hoofd in de oven, waarna Grietje haar in
de oven duwt. De heks verbrandt.
Hans en Grietje stoppen hun zakken vol
met edelstenen en parels van de heks en gaan
daarna op zoek naar hun ouderlijk huis. Bij
een groot water worden ze door een eend
overgezet. Tenslotte komen ze thuis bij hun
vader — de stiefmoeder is inmiddels overleden
— en hoeven ze voortaan niet meer in armoede
te leven.

Het sprookje van Hans en Grietje (AT 327A)
vertoont inhoudelijk sterke overeenkomst
met het sprookje van » Klein Duimpje en de
reus (AT 327B) en van » Janmantje in het papieren huisje (AT 327c). In alle drie de typen
probeert een heks of reus de kinderen op te
eten en weten dezen dit door middel van list
te verhinderen. Het lukt ze ofwel hun belagers zelf uit te schakelen (AT 3 2 7A en c) ofwel
door verwisseling van kleren de reus zijn eigen kinderen te laten doden (AT 327B). Verder beginnen de sprookjes van Hans en
Grietje en Klein Duimpje beide met het inleidende motief van de ouders die zich van hun
kinderen ontdoen, gevolgd door het motief
van het terugvinden van de weg naar huis
door middel van het strooien van kiezelsteen
andere voorwerpen.
-tjesof
We treffen de afzonderlijke motieven van
het sprookje al vroeger dan het complete
sprookje zelf aan in diverse verhalen. Zo komt
het beginmotief van het kind dat door de ouders het huis uit gedaan wordt, maar de weg
weer terugvindt, al voor in Martin Montanus'
Gartengesellschaft (I 5 59), in Basile's Pentamerone (1634-36) en in het sprookje van Klein
Duimpje bij Perrault (1697). Het complete
sprookje van Hans en Grietje verschijnt voor
het eerst in de Kinder- and Hausmdrehen van
de gebroeders Grimm (`Hansel and Gretel',

nr. r 5, vanaf 18 i 2). Hoe zij aan dit sprookje
zijn gekomen is niet precies duidelijk, maar
vermoedelijk hebben ze een versie van Dorothea Wild gehoord. Het eerste deel van het
sprookje vertoont duidelijke invloed van Perrault. De gebroeders Grimm hebben voortdurend aan het spr000kje geschaafd. Zo hebben ze in de vijfde druk (1843) nog tal van wijzigingen aangebracht en bijvoorbeeld het
motief van het sneeuwwitte vogeltje toegevoegd.
Het sprookje behoort tot de bekendste van
het Europese sprookjesrepertoire. Het is in
heel Europa in de i ge en we eeuw als mondeling verhaal opgetekend. Er bestaan grote
verschillen tussen deze mondelinge versies.
Zo spelen lang niet altijd broer en zuster de
hoofdrol, maar komen ook andere combinaties voor zoals drie broers, drie zusters of een
jongetje en de dochter van de heks of een ander meisje. Daarnaast is het sprookje sterk
vertegenwoordigd in de literaire traditie van
de geïllustreerde (kinder)sprookjesboeken,
van waaruit het weer in de mondelinge overlevering is terechtgekomen. In Nederland is
het sprookje diverse malen opgetekend in een
versie die duidelijk teruggaat op die van de
Kinder- and Hausmdrehen, maar het werd hier
ook wel verknoopt met » Janmantj e in het papieren huisje. Uit Vlaanderen kennen we het
acht keer.
Ook in andere artistieke genres is het doorgedrongen: kinderprenten, postkaarten,
beeldverhaal en opera (H"nsel and Gretel
[1 893] van Engelbert Humperdinck). In 1954
verscheen de Amerikaanse poppenfilm Hansel and Gretel onder regie van John Paul. Een
Duitse erotische film werd in 1970 vervaardigd onder de titel HANSEL UND GRETEL
VERLIEFEN SICH IM WALD. In een literairparodistische bewerking van Wim Meyles uit
199 (De pitbull en de zeven geitjes. Grimmige

Hemd van gelukkig man
sprookjes uit de jaren 'go) zijn Hans en Grietje
studenten met een basisbeurs, die van hun
ouders geen aanvullende financiering krijgen. Op weg naar Groningen overnachten ze
bij meneer Heckx, een bankier die hun een lening aansmeert die ze de rest van hun leven
moeten afbetalen. Een andere parodie verscheen in 1996 onder de titel `Een sprookje
van Hasj en Wietje' anoniem op Internet. De
traditionele plotvan het sprookje wordt op de
voet gevolgd, maar alles wordt met drugs in
verband gebracht.
Overigens is Hans en Grietje tegenwoordig
om evidente redenen een geliefde naam voor
snackbars (onder andere Schiedam) en eetcafés (onder andere Amsterdam). Een succesvolle mystificatie was de `studie' van Hans
Traxler, Die Wahrheit ober Hansel and Gretel
(1963), waarin deze beweert de historische
plaats en gebeurtenissen op het spoor te zijn
gekomen. Hij vindt het huisje van de heks in
de Spessart en komt tot de conclusie dat zij
vermoord is om het geheime recept van de
Lebkuchen.
Het traditionele sprookje van Hans en
Grietje is op verschillende manieren symbolisch en psychologisch geïnterpreteerd als de
literaire neerslag van een proces van menselijke volwassenwording. Dat Hans en Grietje
in handen van de heks vallen wordt bijvoorbeeld geduid als een gevolg van hun materialistische levenshouding, in het sprookje geconcretiseerd als hun snoeplust.
TON DEKKER

nr. I5; Meyles Ig91, pp. 13-15.
327A; BP I, pp. I15-I26; EM VI, kol.
498-509; De Meyer 1968, p. 47; Mieder 1981, pp. 9 34; Mieder 1985, pp. 59-70; Scherf 1987, pp.170-179;
Scherf 1 995, I, pp. 548-554; Sinninghe 1943a, p. 2o;
Tomkowiak/Marzolph 1996, I, nr. 4; Traxler 1963;
TEKSTEN: KHM

STUDIES: AT

VDKp.318.
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HET HEMD VAN EEN
GELUKKIG MAN

E

koning lijdt aan zwaarmoedigheid.
Zijn arts adviseert hem het hemd van
een volmaakt gelukkig man aan te trekken,
dan zal ook hij gelukkig worden. De vorst
stuurt zijn dienaren uit om zo'n man te zoeken. Niemand blijkt echter helemaal geluk
totdat na een lange zoektocht een arme-kig,
man gevonden wordt, aan wiens geluk niets
ontbreekt. Maar hij heeft geen hemd...
EN

Dit moraliserende novellesprookje, dat thematiseert dat geluk niet te koop is en zich ook
niet laat dwingen, lijkt niet zo erg oud, maar
heeft een interessante voorgeschiedenis. De
oudste versies zijn een gedicht uit i 802 van de
Franse graaf P.A.B. Daru en een postuum uitgegeven novelle van de Italiaanse dichter
Giambattista Casti (1724 - 1803). Casti oriëntaliseert de stof: de vorst is bij hem een melancholieke sultan van Ormus, Arsaces. Vanaf
het begin van de i ge eeuw wordt het verhaal
dan, min of meer gevarieerd, talloze malen literair bewerkt, bijvoorbeeld door Walter
Scott (1771 - 1832) in zijn `The Search after
Happiness' (1817), August Langbein (i1835), Ludwig Aurbacher (1784-1847) en, in
Nederland, door P.T. Helvetius van den
Bergh (1 799-1873). Diens `De gelukkige'
werd een geliefde voordracht.
Niet alleen schrijvers van naam, ook anonieme schrijvers van stukjes voor almanakken
en kalenders voelden zich tot dit verhaal aan
Geen wonder dat de jongere-getrokn.
mondelinge overlevering van dit verhaaltype
(Europa minus het Slavische gebied, verder het Midden-Oosten, Noord-Afrika en
Noord-Amerika) in verregaande mate een
neerslag lijkt van de populariteit van het
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thema als leesstof. In Friesland is het acht
keer opgetekend, in Groningen eenmaal. In
de rest van Nederland en ook in Vlaanderen
is het weliswaar niet gevonden, maar het zal
zeker ook hier gecirculeerd hebben.
Vanaf de late middeleeuwen vinden we een
enkele maal in Europa, vaker in Turkije, bij
de Perzen, Arabieren en oriëntaalse joden
een nauw verwante overlevering: een vrouw
zoekt voor haar zoon, die in het leger moet (of
voor een dochter die gaat trouwen, enzovoort) een hemd dat geluk brengt. Dit moet
genaaid worden door een vrouw die geen zorgen kent. Als ze zo'n vrouw eindelijk gevonden denkt te hebben, blijkt deze toch ook
zwaar in de problemen te zitten, bijvoorbeeld
omdat zij haar man eens heeft bedrogen en
deze haar daarom elke dag het afgehakte
hoofd van haar minnaar voorzet. Dit laatste
motief, de boete van de echtbreekster, kent
ook als zelfstandig verhaal (AT 992A, `The
Adulteress's Penance') een ruime verspreiding en is ook een enkele maal in Nederland
opgetekend (in Friesland en Groningen), ingebed in het novellesprookje van de » Wijze
raad. De contaminatie van de zoektocht naar
een gelukkige naaister en de boete van de
echtbreekster duikt in 1378 in Italië op in de
Pecorone van Giovanni Fiorentino. Diens novelle werd in 1 747 door de Engelse romanschrijfster Eliza Haywood (1693-1756) verwerkt in haar Fruitless Enquiry. Het lijkt aannemelijk dat, misschien in de i 8e eeuw, iemand uit dit verhaal de zoektocht naar het
hemd losgeweekt heeft en zo de traditie van
dit sprookje op gang heeft gebracht.
Aan de basis van deze verhalen lijkt een antieke, in de 2 e eeuw door Lucianus en in de 4e
eeuw door keizer Julianus de Afvallige vermelde overlevering te liggen, die in de middeleeuwen in de Alexander-epiek werd geïncorporeerd en dan zo luidt: de stervende

Alexander laat zijn moeder Olympias schrijven dat ze een groot gastmaal moet geven en
hiervoor iedereen uit moet nodigen die geen
verdriet kent. Als er niemand komt, begrijpt
Olympias dat Alexander haar met zijn brief
heeft willen troosten — niemand op aarde kan
volledig gelukkig zijn — en berust ze in zijn
dood.
Over de verdere geschiedenis van dit laatste
verhaal weten we nog niets, maar het wordt
blijkbaar nog steeds als actueel ervaren en
doorgegeven. Zo vertelt Jos Brink in de
NCRV-Gids (1993, nr. i6) dat hij het eens
hoorde en hij geeft het dan als exempel voor
de filosofie achter zijn tv-programma `Op
zoek', waarin hij mensen die iets missen in
hun leven de kans wil geven dat recht te zetten. Hij volgt trouw de Alexander-redactie,
alleen zijn bij hem — in lijn met de gangbare
sprookjesoverlevering — de jonge koning en
zijn moeder naamloos geworden en plaatst hij
het verhaal in een onbestemd, maar ver verleden: `Er was eens...'
JURJEN VAN DER KOOI

De Haan 1 979, pp. Io6 -IIo; Poortinga
979, PP. 268-269.
STUDIES: AT 844; EM VI, kol. 808-812; VDK p. 368.

TEKSTEN:
1

DE HERDERSJONGEN EN
DE DRIE REUZEN
EN jongen

neemt bij een boer dienst als
schaapherder. Hij moet ervoor zorgen
dat de schapen niet op het aangrenzende, veel
vruchtbaarder land van drie reuzen komen.
De schapen geraken er toch, maar de jongen
heeft zijn voorzorgsmaatregelen genomen:
hij heeft een fles jenever gekocht en daar een
slaappoeder in gedaan.
De eerste reus komt en wil hem doden,
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maar laat zich overhalen eerst een vriendschapsdronk te nemen. Hij valt in slaap en de
jongen onthoofdt hem met zijn eigen zwaard.
De volgende twee dagen rekent hij op dezelfde wijze af met de andere twee reuzen. Hij
volgt dan de voetsporen van de reuzen naar
hun kasteel in het bos.
In het kasteel vindt hij achtereenvolgens
drie kamers waarin alles respectievelijk van
goud, zilver en edelstenen is, en drie stallen
met steeds prachtiger paarden met respectievelijk met zilver, goud en diamanten versierde tuigen. In een afgesloten kamer ontdekt hij een door de reuzen geroofde prinses.
Met een paard uit de eerste stal brengt hij
haar thuis, maar nog voor zij hem bedanken
kan, keert hij naar zijn schapen terug. Hij
voert ze terug naar de boerderij, maar vertelt
niet wat hem overkomen is.
De prinses wil haar redder terugzien en laat
daarom op drie opeenvolgende dagen paardenrennen houden. De herdersjongen mag
er van de boer niet naar toe. Stiekem haalt hij
een paard uit de eerste stal van de reuzen,
kleedt zich in het zilver en wint de rennen.
Hij vlucht echter meteen weer weg. De
tweede dag wint hij in het goud met een paard
uit stal twee en verdwijnt dan opnieuw. De
derde dag verschijnt hij fonkelend van de diamanten met een paard uit de derde stal en
wint weer met gemak. Maar nu past de prinses beter op. Ze laat de mysterieuze winnaar
gevangennemen en herkent in hem haar redder. Ze trouwen en leven nog lang en geluk
-kignhetslovad
reuzen.

Dit typische wensdroomsprookje (onaanzienlijke held verwerft prinses en rijkdom), in
1954 door de Friese verzamelaar Dam
Jaarsma (1914-91) genoteerd bij mevrouw
Bontje Kuipers -Veenstra uit Drachten (geb.
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904), is een variant van een verhaaltype uit
de oude » Drakendoder-kerngroep van het
wondersprookje, waarin de redding van een
prinses uit de klauwen van een bovennatuurlijke tegenstander (draak, reus, tovenaar, enzovoort) centraal staat (vergelijk ook » Prinsessen in de onderwereld en » Reus zonder
hart). Vaak met andere inleidende episoden,
die bijvoorbeeld verhalen hoe de held aan tovervoorwerpen komt waarmee hij de reuzen
kan verslaan (vergelijk ook de » Prinses op de
glazen berg), is het opgetekend in de westelijke helft van Europa en in Frans- en Spaanstalig Amerika. Uit China is een gelijksoortig
verhaal bekend. In Nederland is het twee keer
gevonden (beide keren in Friesland en na de
Tweede Wereldoorlog); uit Vlaanderen kennen we eveneens twee, wat oudere varianten.
In een van deze, uit Frans-Vlaanderen, krijgt
de held — hij werkt als kok in het paleis — van
de prinses een toverring waarmee hij de paarden oproept en verslaat hij de drie reuzen in
een tweegevecht te paard om de hand van de
prinses.
Oude versies van dit relatief zeldzame
sprookje (AT 314A, `The Shepherd and the
Three Giants') ontbreken en als ontstaanstijd
wordt daarom wel de 17e of i 8e eeuw verondersteld. In materialistische zin wordt het
geïnterpreteerd als een verhaal dat — vanuit
het perspectief van de gewone man — op
sprookjesachtige wijze het probleem aansnijdt van de overgang van de vroegere gemeenschappelijke weidegronden naar voor
de gewone man verboden privébezit in handen van de bezittende klasse. Er moet echter
ook vastgesteld worden dat de verhaallijn van
(met name de tweede helft) van dit sprookjes
ondanks bepaalde verschillen zodanig-type
grote overeenkomsten vertoont met (de ontknoping van) de Oudfranse Fergus en de Middelnederlandse Ferguut, beide uit de z 3 e

164

Herdersjongen en reuzen

De herdersjongen ontvlucht op het paard van de
reuzen de koningsstad. Illustratie van Pol Dom in
P. de Mont en A. de Cock, Wondervertelsels uit
Vlaanderen. Tweede, vermeerderde druk,
Zutphen 1924.

Houten Peter
eeuw, dat er verbindingen mee moeten zijn.
Of kernepisoden van `De herdersjongen en
de drie reuzen' circuleerden al in de i 3 e eeuw
en zijn door de romandichters verwerkt, Of
deze Artur-romans hebben (mede) op dit
sprookje ingewerkt.
De romans vertellen hoe een zoon door zijn
vader gedwongen wordt het land te ploegen.
Als de jongen een stoet ridders voorbij ziet
trekken, verstopt hij zich in eerste instantie
angstig achter zijn ploeg, maar even later besluit hij om ridder van koning Artur te worden. Het adellijke bloed van moeders zijde
verloochent zich bij de jonge Ferguut niet.
Als ridder dient hij zich aan bij het hof en
trekt vervolgens op avontuur uit. Op zijn
queeste verslaat hij het nodige uitschot en
raakt hij verliefd op de jonkvrouw Galiëne.
Als hij haar door een onhoofse stommiteit
verjaagt, moet hij ronddolen op zoek naar
haar. Dan laaft Ferguut zich aan een genezende fontein en krijgt van een dwerg te horen dat hij zijn doel pas zal bereiken als hij in
staat blijkt om het Witte Schild (van ivoor en
bezet met edelstenen) te veroveren. Vanaf
hier volgen de romans in grote lijnen het
sprookje (Ferguut vs. 3 3 30-5604). Ferguut
komt bij een kasteel waar een reuzin het
Witte Schild bewaakt. De ridder verslaat de
reuzin, en doodt enige tijd later nog twee reuzen: de echtgenoot en het kind van de reuzin.
Vervolgens neemt Ferguut bezit van het kasteel, waarin de reuzen ook twee jonkvrouwen
gevangen hebben gehouden. Incognito als
Witte Ridder trekt Ferguut er nu driemaal op
uit om de belegeraars van zijn geliefde Galiëne te verslaan. Hij voert daarbij het Witte
Schild en berijdt het paard van de reus. Ferguut maakt zich niet bekend en keert telkens
terug naar het kasteel om zich door de jonkvrouwen te laten verzorgen. Na het ontzet
wordt aan het hof van Artur een toernooi uit-
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geschreven: wie het toernooi wint, mag met
Galiëne trouwen. Ferguut laat zich door deze
hoofdprijs lokken en komt als Witte Ridder
telkens opdagen, maar pas als hij tot winnaar
van het toernooi wordt uitgeroepen, maakt
hij zich bekend. Vervolgens trouwt Ferguut
met prinses Galiëne, waarna ze in haar land
gaan wonen.
JURJEN VAN DER KOOI & THEO MEDER
TEKSTEN:
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Kooi/Gezelle Meerburg i 990, nr. I ; De Mont/De
Cock 1 9 2 4, PP• 38-52; Poortinga 1 979 , PP• 34 - 37;
Rombauts e.a. 1976; Stalpaert 1 977, pp. 96-loo.
STUDIES: AT 31[}A; EM VI, kol. I079-I083; De
Meyer 1968, pp. 44 - 45; Scherf 1 995, I, pp. 63 1-63 3,
765-768; II, pp . I067-I071, I447-I449; VDK p. 315;
Zemel 1991.

HOUTEN PETER
WEDUWE VAN EPHESE

P

en Gitje zijn nog maar net getrouwd — en een gelukkiger echtpaar is er
op aarde niet. Maar dan sterft Peter, en Gitje
is radeloos. Zij laat een houten beeld van Peter maken en zet dit in de kamer. Zo is hij toch
nog altijd een beetje bij haar.
Een jaar later komt er een man bij haar op
bezoek, om koffie. Als hij weg is staat Peter
niet meer centraal in de kamer, maar in een
hoekje. Veertien dagen later komt de man alweer. Als hij weg is moet de meid Peter op
zolder brengen. De man komt telkens weer
en blijft nu ook langer. Op een avond, als het
vinnig koud is, kan het turfvuur de kamer niet
warm krijgen. Dan zegt Gitje tegen de meid:
`Haal Peter maar van boven, kind, hij is nu
wel droog.' Hij kan op het vuur...
ETER
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Dit zo economisch vertelde amusante verhaal
over rouwverwerking en een nieuw begin tekende Kornelis ter Laan (1871-1963) in de jaren twintig op in Groningen. Het heeft een
lange en complexe voorgeschiedenis. In bovenstaande vorm duikt het voor het eerst op
in Engelse kluchtboeken, beginnend met de
Hundred Merry Tales van 15 2 6 en iets later in
de grote Duitse verhalencollectie Wendunmuth (I 563) van Hans Wilhelm Kirchhof (ca.
1525 - ca. 1603). Ruim dertig jaar later maakt
Jacob Ayrer (ca. 1 540 - 1 605) er in zijn toneel
Hofflebens kurtzer Begriff een vrolijk lied-stuk
van. In deze oudere versies neemt de weduwe
het beeld mee in bed. Haar meid verruilt het
ongemerkt met haar knappe broer en dit bevalt de vrouw zo goed dat ze haar `Peter' afdankt. Hij wordt het brandhout waarop voor
haar en de nieuwe man in haar leven iets gekookt moet worden.
Er zijn maar weinig jongere versies, afkomstig uit Noord-Nederland (Groningen en
Friesland), Engeland en Duitsland. Hierin
ontbreken (behalve in enkele Engelse liedteksten uit de i ge en de vroege we eeuw, die
voortborduren op de kluchtboek-traditie) het
meenemen in bed en de list van de meid, maar
krijgt het beeld slechts een plaatsje in de kamer. Deze nieuwe continentale overlevering
zet in met `Die Witwe' van Christian Furchtegott Gellert (I 7I 5-59). Aan de basis van dit
verhaal ligt een oude en wijdverbreide dodencultus: van een overledene werd een afbeelding (beeld) gemaakt en dit nam voor een
bepaalde tijd zijn plaats in, soms zelfs tot in
het bed van de weduwe. Na afloop van deze
periode werd de afbeelding verbrand. In Engeland werden nog tot in de 17e eeuw beelden van gestorven hooggeplaatste personen
tentoongesteld, en het lijkt dan ook aannemelijk dat dit verhaal als humoristisch commentaar op dat gebruik toen ontstaan is.

In deze vorm dan, want het verhaal op zich
is veel ouder. Het is een redactie van een tot in
deze eeuw populair toonbeeld van misogynie,
het verhaal van de weduwe of matrone van
Ephese (AT 1510, `The Matron of Ephesus').
De oudste vindplaats hiervan is de Satyricon
(Het gastmaal van Trimalchio; I I I - I I 3) van de
Romeinse auteur Petronius, die in de i e eeuw
n.C. leefde:
Een weduwe in Ephese is ontroostbaar na
de dood van haar man en wil zich in zijn graftombe laten verhongeren. Al vijf dagen verblijft zij daar, bijgestaan door een trouwe
meid en door de hele stad beschouwd als een
toonbeeld van echtelijke trouw en deugd.
Dan laat de gouverneur vlakbij enkele rovers
kruisigen. De soldaat die daarbij de wacht
moet houden ziet 's nachts een lichtje en
hoort een vrouw jammeren. Hij gaat op onderzoek uit en vindt de treurende, maar o zo
aantrekkelijke weduwe en haar meid. Hij
troost haar zo goed dat zij zich aan hem geeft
en ze beleven zo drie gelukkige nachten. Dan
ontdekt hij dat een van de lijken van het kruis
is gestolen. Uit angst voor straf wil hij zich in
zijn zwaard storten. De weduwe kan niet aanzien dat de twee mannen van wie zij houdt
beiden dood zijn en wil liever een dode man
nuttig maken dan een levende laten sterven.
Zij laat de soldaat het lijk van haar echtgenoot
uit de tombe halen en aan het kruis slaan.
Waarschijnlijk ongeveer even oud is een
aan Phaedrus toegeschreven fabel `De weduwe en de soldaat', die een minder uitgewerkte versie weergeeft. In de middeleeuwen
krijgt dit verhaal een vaste plaats in de joodse,
Arabische en Europese literaturen, waarbij
het voortdurend wordt aangepast en gewijzigd. De trouweloosheid van de vrouw wordt
meer en meer benadrukt en haar rol wordt
ook steeds actiever en negatiever. Zij wordt
bijvoorbeeld als contrast tegenover haar man

Houten Peter
gesteld, die van schrik zou zijn gestorven toen
hij zag dat zijn geliefde vrouw gewond raakte.
Zij neemt zelf het voortouw en verleidt de bewaker (vaak een ridder) van de gekruisigde
(nu meestal een gehangene) en slaat onbewogen haar dode echtgenoot een paar tanden
uit, snijdt hem zijn oren of testikels af of verminkt hem anderszins om zijn lijk meer op
dat van de verdwenen terechtgestelde te doen
lijken. Soms kan zelfs haar minnaar dit niet
meer aanzien en onthoofdt hij haar.
In vrijwel alle middeleeuwse genres wordt
het geïncorporeerd als afschrikwekkend
voorbeeld van de trouweloosheid en zinnelijkheid der vrouwen: in de fabel (zo ook in de
Middelnederlandse Esopet, 13 e eeuw), het
preekexempel, de Italiaanse novelle, de
Franse fabliaux, de berijmde kluchten en ook
in de grote raamvertellingen als de waarschijnlijk in de 12e eeuw uit het (oorspronkelijk mogelijk Perzische) vroeg-middeleeuwse
Boek van Sindbad ontstane Historia septem sapientium, waaruit later het lange tijd zeer geliefde volksboek van Die hystorie van die seuen
wise mannen van romen (oudste Nederlandse
druk van 1479) zou ontstaan.
Met de renaissance treden de klassieke teksten weer meer op de voorgrond, met name
die van Petronius, al blijven ook de middeleeuwse toevoegingen en wijzigingen onverminderd populair. De moraal blijft de nadruk
krijgen maar er ontstaan nu ook wat vrouwvriendelijker bewerkingen die het geheel
meer van de frivole kant bekijken (beter één
vogel in de hand...), zoals die van La Fontaine
(1621-95) uit 1682 ('La matrone d'Ephèse',
naar Petronius), of die zelfs begrip voor de
weduwe proberen te kweken en haar het
recht op liefde niet willen ontzeggen (bijvoorbeeld: Walter Charleton [1619-I 707],
The Ephesian Matron, 1659). Vanaf de 17e
eeuw komt ook een tot in deze eeuw doorlo-
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pende stroom van dramatiseringen op gang.
De eerste hiervan, The Widows Tears (1612)
van George Chapman (1559-1634), voegt
meteen ook een nieuw element toe: hij laat de
echtgenoot zijn dood slechts veinzen. Ver
als soldaat wil hij de trouw van zijn-kled
vrouw op de proef stellen. Zij heeft hem door
en weet een happy ending te bewerkstelligen.
Dit motief van de zich dood houdende echtgenoot, al bekend uit vele andere verhalen,
zal hierna tot het vaste motievenbestand van
dit verhaaltype gaan horen. Daarbij speelde
ook een merkwaardige Chinese parallel een
rol, die in de i 8e eeuw via de Description géographique, historique etc. de l'empire de la Chine
et de la Tartarie Chinoise (i 73 5) van Jean-Baptiste du Halde (1674-1743) Europa bereikte.
Hij nam het volgende verhaal over uit de anonieme, 1638 gedateerdejingu qi-guan (Wonderlijke zaken van oude en nieuwe tijd).
Een leerling van de wijsgeer Laozi vertelt
zijn vrouw van een weduwe die beloofd had
niet te zullen hertrouwen voor de aarde op
het graf van haar man gedroogd was en vervolgens probeerde deze aarde met haar
waaier sneller te laten drogen. Zijn vrouw
zegt dat zij nooit zou willen hertrouwen. Om
haar nu te testen `sterft' hij en verandert hij
zich tegelijk in een aantrekkelijke leerling. In
diens gedaante weet hij gemakkelijk de liefde
van zijn vrouw te winnen. De leerling wordt
ziek. Slechts de hersenen van een pas gestorvene, opgelost in wijn, kunnen hem genezen.
Zij stelt voor het graf van haar echtgenoot te
openen en diens hersenen te gebruiken. Als
ze dit willen doen, komt de wijsgeer weer tot
leven. De vrouw verhangt zich, de wijsgeer
verbrandt zijn huis en trekt weg. Hij is niet
weer hertrouwd.
Du Haldes verhaal werd spoedig door allerlei auteurs bewerkt. Zo incorporeerde Voltaire (1694-I 778) het in zijn 'histoire orien-
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tale' Zadig, ou La destinée (1747).
De thematiek bleef nadien populair en tot
diep in de 2 oe eeuw verschenen allerlei op de
Europese of Chinese redacties of op contaminaties hiervan geënte literaire adaptaties.
Wezenlijk nieuwe elementen werden echter
niet meer toegevoegd. Ook in de mondelinge
overlevering van Europa en het MiddenOosten drong het verhaal door, zij het dat het
hierin, zeker in Europa, nergens echt geliefd
werd. De meeste genoteerde varianten zullen
toch eerder neerslag van lectuur zijn dan getuigen van een lange, ononderbroken stroom
van orale overlevering. In Nederland en
Vlaanderen is het niet gevonden.
De herkomst van dit verhaaltype is nog niet
duidelijk. In de tweede helft van de vorige
eeuw, toen de theorie dat het sprookje uit India komt op veel aanhang kon rekenen, heeft
men geprobeerd aan te tonen dat ook `De weduwe van Ephese' hier ontstaan is en vandaar,
zoals zovele andere verhalen, zowel naar
China als via het Midden-Oosten naar Rome
en later heel Europa is gereisd. Hoewel deze
hypothese nog steeds aanhangers heeft, zijn
de aanwijzingen hiervoor uiterst karig. Het
verhaaltype sec is in de Oudindische literatuur ook nooit gevonden, hoe geliefd de
vrouw-onvriendelijke thematiek daarin ook
mag zijn geweest. Inhoudelijk verwante verhalen zijn er wel, maar dat zegt weinig. Enkele recente notities uit India en Afganistan
zijn er ook, maar die hoeven nog niet te wijzen op een hoge ouderdom van het type daar.
Ook de Chinese redactie kan niet op een zeer
hoge ouderdom bogen en gaat zeker niet terug op de tijd van Laozi (6e eeuw v.C.). De
vraag blijft of de Chinese redactie een zelfstandig verhaal is of genetisch verwant met
`De weduwe van Ephese'. De laatste overlevering moet voorlopig als de oudste be-

Jan of Janmantje genaamd), woont in
een papieren huisje. Een heks lokt hem met
een mooi cadeau (een pijp bijvoorbeeld) of
iets lekkers naar buiten, stopt hem in een zak
en wil hem mee naar huis nemen om hem op
te eten. Onderweg wordt ze moe en doet ze
een plas en een slaapje. De zak laat ze even alleen. Op Jans hulpgeroep komen slootgravers
af. Ze laten hem uit de zak en stoppen er in
zijn plaats natte modder in. De heks draagt de
zak op de rug verder en wordt nat: `Je hoeft
niet te piesen en te poepen, ik eet je toch op.'
Thuis ontdekt de heks dat hij ontsnapt is. Ze
gaat weer naar Jan en vangt hem een tweede
keer. De rustpauze herhaalt zich. Ze gaat een
kerk binnen om even te bidden. Deze keer
redden hegknippers Jan. Ze stoppen stekelige
takken in de zak. `Je hoeft me niet met messen
te steken, ik eetje toch op!'
Ze vangt hem voor de derde maal en brengt
hem nu rechtstreeks naar huis. Als ze hem het
hoofd wil afslaan, doet Jan alsof hij niet weet
hoe hij het op het hakblok moet leggen en

schouwd worden. Beide tradities zijn pas in

brengt hij haar ertoe dit voor te doen. Blik-

de nieuwe tijd naar elkaar toegegroeid en in
Europa met elkaar verweven.
JURJEN VAN DER KOOI
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JANMANTJE IN HET
PAPIEREN HUISJE

EN jongetje of klein mannetje (meestal

janman^e
semsnel hakt hij haar het hoofd af. Voortaan
leeft hij ongestoord en tevreden in zijn huisje.

Dit sprookje (AT 3 27C , `The Devil [Witch]
Carries the Hero Home in a Sack') hoort bij
de relatief kleine, maar zeer geliefde groep
wondersprookjes die niet, zoals gewoonlijk,
een jongen of meisje op de drempel van de
volwassenheid, maar een kleiner kind tot held
heeft. Vergelijk ook » Hans en Grietje en »
Klein Duimpje en de reus, twee verwante
sprookjestypen, waar het in vele lezingen motieven en/of episoden mee gemeenschappelijk heeft. Janmantje wordt meestal met veel
drastische humor verteld en is vooral bij de
kleinere kinderen geliefd. Maar omdat de samenstellers van de bekende sprookjesboeken
het voor de kleintjes blijkbaar wat minder geschikt vonden en bijna nooit in hun verzamelingen opnamen (ook de gebroeders Grimm
hebben het niet), kent het voornamelijk een
mondelinge verspreiding. Het is door de
sprookjesonderzoekers pas laat ontdekt, maar
blijkt in de i ge en vooral in de 2 oe eeuw, wanneer in allerlei variaties steeds meer versies
opduiken, bijna wereldwijd bekend. Vaak is
het hierin de duivel of een ander demonisch
wezen dat kleine Jan probeert te pakken te
krijgen. In onze streken is dat wezen vrijwel
altijd een gedemoniseerde vrouw, een heks,
maar soms ook de duivel. De laatste episode
wordt vaak gevarieerd. Zo vinden we ook wel
dat de heks (of haar meid) Jan op wil hangen.
Hij doet alsof hij niet weet hoe hij zijn hoofd
in de strop moet steken. Zij doet het voor en
Jan schopt de stoel onder haar weg.
Het is bij ons vooral in Noord-Nederland
(Noord-Holland, Friesland, Groningen en
Drenthe) opgetekend, wat aansluit bij de buitengewoon grote populariteit die het in
Noordwest-Duitsland, met name in Oost-
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Friesland, genoot en nog geniet; maar het zal
gezien de vele in Vlaanderen verzamelde teksten ook elders in de Nederlanden wel verteld
zijn. Interessant is dat het in verkorte vorm in
zo uiteenlopende gebieden als Friesland en
Spaanstalig Midden- en Zuid-Amerika ook
als diersprookje, dat wil zeggen met uitsluitend dieren als handelingsdragers is gevonden. In Friesland zo: de vos vangt een hen,
een naaister, en stopt haar in een zak. Op weg
naar zijn hol valt hij in slaap. De hen knipt
met haar schaar een gat in de zak, kruipt eruit
en doet er een steen in. De nietsvermoedende
vos kookt die in een pan met water (VD K
12 2 Q* `De hen ontsnapt uit de zak').
Janmantje is een typische combinatie van
een waarschuwend en een griezelsprookje,
waarbij het laatste element duidelijk overheerst. Scherf duidt het psychologisch als een
verhaal dat de weerstanden thematiseert van
het kind tegen de inkapselende moeder (de
heks) en de daaruit voortvloeiende wensen
van het kind om zich los te maken, eigen wegen te gaan en zelfde problemen op te lossen.
Kenmerkend in dit opzicht is dat Janmantje
vrijwel altijd alleen in zijn papieren huisje
woont en aan het slot hier ook weer naar terugkeert.
JURJEN VAN DER KOOI
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Jongen aan vossenstaart

DE JONGEN AAN DE VOSSENSTAART
R was eens een Janmainje (Janneman),
die wilde wat van de wereld zien en monsterde aan op een schip. Maar de schipper
mocht hem niet omdat hij zo vreselijk
vloekte. De jongeman ging tenslotte zo ver,
dat de schipper dreigde: `Als je het lef hebt om
nog één keer te vloeken, dan stop ik je in een
vat en gooi ik je overboord.' Nog geen twee
uur later vloekte Janmainje alweer als een
oostinjegast. De schipper greep hem bij de
lurven, kiepte hem in een leeg vat en smeet
dat in het water.
Janmainje drijft gelukkig naar de kust. Uit
voorzorg heeft hij een boor bij zich gestoken,
zodat hij een gat kan boren. Juist dan komt er
een nieuwsgierige vos langs. Jan lokt hem met
een stukje pannenkoek en grijpt hem bij de
staart, die hij niet meer loslaat. De vos vlucht
weg — met de ton achter zich aan. Over hoogten en laagten gaat het, over stokken en stenen, door heggen en struiken, totdat het vat
in stukken vliegt en Janmainje weer vrij is.

Dit sprookje werd door Johannes Onnekes
(1844-85) in de tweede helft van de i ge eeuw
opgetekend in de provincie Groningen. Het
verhaal is nog niet af, onze Jan wordt vervolgens door een heks in de zak gestopt, maar
hoe hetverder ging, wist de verteller blijkbaar
niet meer. Zie daarvoor echter »Janmantje in
het papieren huisje.
Het is een lezing van een bijzondere
Noord-Nederlandse redactie (oikotype, dat
wil zeggen een in een bepaalde regio voor dit
gebied specifieke, afwijkende uitwerking van
een verhaal) van een over heel Europa, vooral
in Noord-Europa, verspreid, ook in NoordAmerika en Mongolië bekend verhaaltype
(AT 1875, `The Boy on the Wolfis Tail'). De

kern hiervan is: een jongen (man, meisje, enzovoort) wordt in een ton gestopt maar weet
er weer uit te komen door door het spongat
de staart van een aan de ton snuffelend dier
(meestal een vos, wolf, hond of beer) vast te
grijpen, waarna dit dier de ton stuktrekt. Het
Nederlandse oikotype, gekenmerkt door het
in het water (in zee) gooien van de ton, vinden
we voor het eerst in het zogenaamde Boek van
Tr jn je Soldaats, een schriftje waarin Gerrit
Arends Arends uit het Groningse Ezinge in
1804 — hij is dan elf jaar oud — de verhalen van
de naaister van zijn ouders, Trijntje Wij brands (1 749-1814), had neergeschreven.
Het is in Groningen, Friesland en NoordHolland een tiental maal opgetekend.
Waarom de jongen in de ton wordt gestopt,
wordt op verschillende wijzen gemotiveerd:
omdat hij vloekt, omdat het schip dreigt te
vergaan en men hem redden wil, omdat er
hongersnood aan boord is of omdat de schipper hem als zoon van de reder uit de weg wil
ruimen.
Buiten dit gebied gaat de jongen maar zelden in een ton te water. Meestal wordt hij op
het land, vaak in de wildernis, door rovers,
dieven, menseneters en dergelijke in een vat
gestopt, bijvoorbeeld omdat zij bang zijn dat
hij hen verraden zal. Soms kruipt hij uit angst
voor hen er ook eigener beweging in. Het
sprookje wordt zo op heel verschillende manieren verteld: als waar gebeurd verhaal, als
novellistisch avonturensprookje, zoals hierboven, als humoreske of als leugenverhaal. In
het laatste geval, zoals bij het ware leugenverhaal gebruikelijk, gebeurt dit vaak in de eerste
persoon, als een door de verteller zelf beleefd
avontuur. Zo ook in de volgende Vlaamse, in
het laatst van de vorige eeuw door Pol de
Mont (1857-1930) in zijn geboortedorp
Wambeek opgetekende lezing.
`Ik was nog heel klein toen ik eens in een bos
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verdwaalde. Een sterrenlicht leidde mij naar
een huisje. De vrouw daar had medelijden
met me maar ze smeekte mij me te verstoppen, want haar man was een menseneter. Ik
kroop achter een tobbe. Toen kwam de menseneter thuis. "Ik riek mensenvlees", riep hij
met zware stem. De vrouw ontkende, maar
hij geloofde haar niet. Met een grote slachtersbijl sloeg hij de tobbe stuk. Gelukkig zat
er melk in en ik stroomde met de melk door
een gat in de muur naar buiten. Daar verstopte ik me in een lege ton. Toen kwam er
een hond aan, die begon de melk op te slobberen. Ik greep hem bij de staart en jankend
trok hij de ton het bos in, totdat deze tegen
een boomstronk stuksloeg. Juist kraaide een
haan; het begon licht te worden. Ik klom in de
hoogste boom van het bos en zag in de verte
ons huis. Ik liet de boom heen en weer zwiepen totdat ik vlak boven ons huis was. Toen
liet ik los en viel door de schoorsteen in onze
haard.'
Deze tekst laat ook zien dat dit sprookje
vaak gecombineerd wordt met andere volks
bovenstaand Vlaams leugenver--verhaln.I
haal is het, en dit gebeurde wel vaker in ZuidNederland, vastgeknoopt aan het sprookje
van » Klein Duimpje en de reus.
De geschiedenis van het sprookje van
`De jongen aan de vossenstaart' begint met
een Italiaanse novelle van Franco Sacchetti
(1335-1400). Daarna vindt het al snel zijn
weg in de literatuur, waarin het op alle mogelijke manieren gevarieerd wordt, van eigen
belevenis tot satire en didactische preekanekdote. Een enkele keer wordt het ook tot toneelstuk verwerkt: Arlequin Roy de Serendip
(1713) van Alain René Lesage (1668-1747).
Vanaf de vroege i ge eeuw kennen we het dan
ook als volkssprookje. Als zodanig is het veertien keer in Nederland en elf keer in Vlaanderen geattesteerd.

171

Een merkwaardige parallel vinden we in
Zuidoost-Azië, in de Datakas, een nog voor
het begin van onze jaartelling bijeengebrachte verzameling stichtelijke verhalen
over de vroegere levens van Boeddha. Een
koning is met de zijnen door een tegenstander ingegraven, alleen de hoofden steken nog
boven de aangestampte aarde uit. Jakhalzen
sluipen naderbij en laten zich niet meer afschrikken. Hun koning belaagt de koning.
Deze bijt zich vast in de neus van het dier
en laat niet meer los. De terugkrabbelende
jakhals trekt hem min of meer los, zodat hij
zich bevrijden kan. Hoewel we ook uit de Europese mondelinge overlevering varianten
kennen van ingegraven of in de aarde vastgeraakte personen die een wolf bij de staart pakken en aldus los komen, lijkt het toch niet
waarschijnlijk dat dit verhaaltype vóór onze
jaartelling in India ontstaan is en vandaar zijn
weg door de overlevering gevonden heeft.
Daarvoor lijken de verschillen in tijd en
ruimte te groot.
Er zijn meer verhaaltypen waarin het motief
van redding uit de nood door de staart of een
ander lichaamsdeel van een dier vast te grijpen een centrale plaats heeft. Het bekendst is
wel het nu veelal aan de Baron van Munchhausen (» Münchhausiaden) toegeschreven
verhaal van de man die voor slecht weer in een
holle boom vlucht maar er dan niet meer uit
kan komen. Een beer laat zich ook in die
boom zakken. De man grijpt zijn staart beet
en het verschrikte dier trekt hem er uit. Dit
verspreid in Europa (ook in Nederland) en
Noord-Amerika gevonden verhaaltype (AT
1900, `How the Man Came Out of a Tree
Stump'), dat oostelijker, van Duitsland tot
Mongolië, ook verteld wordt van iemand die
in een moeras is vastgeraakt, is echter ouder
dan de laat-18e-eeuwse jachtavonturen van
de leugenbaron. Het schijnt in de Baltische
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gebieden te zijn ontstaan. In zijn Moschovia
(I 537) vertelt de Italiaanse humanist Paulus
Jovius (1483-1552) — hij baseert zich op een
gezant uit Moskou — hoe een honingzoeker,
in een holle boom vol honing vastgeraakt, uit
deze honingzee loskomt door een beer die
eveneens op deze zoetigheid afkomt bij de
testikels te grijpen.
Dit amusante verhaal werd door andere geleerde schrijvers overgenomen en zo kwam
het ook terecht in Van de bien, haeren wonderlyken oorspronk, natuur f ..J en zelzaeme werken
(1597) van de Leidse botanicus Theodorus
Clutius (Dirk Outgaerts Cluyt, ca. 1550-98)
Deze maakt van de testikels oren, maar interessanter is dat hij er een tweede versie aan
toevoegt die hij, naar hij schrijft, zelf gehoord
had. Daarin wordt de beer bij de nieren gegrepen. In de Nederlandse overlevering hebben zijn mededelingen echter niet doorgewerkt. Als het verhaaltype hier na i goo weer
opduikt sluit het aan bij de Mi nchhausenlijn.
JURJEN VAN DER KOOI
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TEKSTEN:

KAMPER UIEN EN DOKKUMERS

D

E bespotting

van de inwoners van naburige plaatsen is een algemeen verbreid
en zeer oud fenomeen. Er is bijna geen plaats
of de inwoners ervan zijn door hun buren wel
bedacht met een spot- of schimpnaam, die bij
voorkeur hun toegeschreven slechte eigen-

schappen als ruwheid, vechtlust, achterbaksheid of vraatzucht thematiseert, of hun verregaande domheid of culturele achterstand in
de schoenen schuift. Vaak, vooral in die gevallen waarbij de schimpnaam niet zonder
meer doorzichtig is, is er dan ook nog een
volksverhaal dat deze namen nader verklaart.
Zo worden de inwoners van de Friese plaatsen Oldeboorn en Tzum respectievelijk `Torenmeters' en `Lijntjesnijders' genoemd.
Tzum heeft de hoogste toren van Friesland.
Toen men in Oldeboorn een nieuwe kerk
moest bouwen wilde men daar de hoogste toren hebben, en dus zond men een delegatie
naar Tzum om de toren aldaar met een touw
op te meten. De Tzummers bleken hier geen
bezwaar tegen te hebben en nodigden de
mannen van Oldeboorn na gedane arbeid
zelfs uit in de plaatselijke herberg. Maar terwijl de Oldeboornsters zich te goed doen,
snijden de Tzummers een flink stuk van het
touw. Voor alle zekerheid deden de Oldeboornster bouwmeesters thuis nog een paar
meter bij de touwlengte, maar toen hun toren
het hoogste punt had bereikt bleek hij toch
nog iets minder hoog te reiken dan die van
Tzum. Sindsdien heten de Tzummers dus
`Lijntjesnijders' en de inwoners van Oldeboorn `Torenmeters'.
De meeste plaatsen moeten het met een
schimpnaam en hooguit nog een daaraan gerelateerd volksverhaal doen, maar er zijn er
ook die meer verhalen naar zich toe getrokken hebben waarin hun inwoners belachelijk
worden gemaakt. Dit gebeurde vooral bij
kleine, slaperige, wat excentrisch liggende
landstadjes, die eens enige betekenis hebben
gehad maar later afgezakt zijn tot hooguit
nog regionale verzorgingscentra. Waar de
bewoners hun neergang niet wilden beseffen
en hooghartig neerkijkend op de plattelanders een al lang verloren stand probeerden op
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te houden, ontstonden ideale voedingsbodems voor het ook hier lokaliseren van
meestal al lang circulerende verhalen waarin
het collectieve, door aangeboren domheid
versterkte, achtergebleven-zijn van de inwoners en vooral van de bestuurders van specifieke plaatsen kon worden gehekeld en belachelijk gemaakt. Vaak was maar één — soms
op een historische misslag gebaseerde — overlevering al genoeg om van een dergelijke
plaats een kristallisatiepunt te maken van wat
in Nederland vanaf het midden van de vorige
eeuw `Kamper Uien' en in Friesland `Dokkumers' worden genoemd, naar de hier in dit
opzicht wel meest beroemde plaatsen.
Zij het niet de enige. Ook plaatsen als Bakel,
Dalfsen, Domburg, Edam, Eis, Lochem, Meteren, Oosterhout en Weert kregen in hun
omgeving zo een ongewenste naam. In
Vlaanderen richtte de spotzucht zich onder
andere op Balen, Bilsen, Bree, Den Aart,
Edelare, Hasselt, Heldergem, Hillegem,
Kasterlee, Kessel, Mechelen, Mol, Neerpelt,
Oolen, Pulderbosch, Schaarbeek en Tongeren, in Duitsland bijvoorbeeld op Büsum,
Fockbeck, Ganslosen, Hauwiek, Schilda en
Teterow, in Denemarken op Molbo en in
Engeland op Gotham. Al de oude Grieken
hadden in het Thracische Abdera, ook een ingeslapen voormalig centrum, hun Kampen.
In de nieuwe tijd kregen enkele van deze
plaatsen een bovenregionale bekendheid
doordat in kluchtboeken dit soort verhalen
werd verzameld en op deze plaatsen werd
vastgepind. Zo werden in Engeland vanaf het
derde kwart van de i 6e eeuw de Merie Tales of
the Mad men of Gotam geliefd. In i S97 verscheen in Duitsland Das Lalebuch. Wunderseltzame, Abenteuerliche, unerhörte, and bif her
unbeschriebene Geschichten and Thaten der Lalen zu Laleburg. De compilator van dit anonieme kluchtboek — het betreft grotendeels
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ontleningen uit oudere bronnen — noemt zich
Aabcdefghiklmnopgrstuwxyz en beschrijft de
domheden van de inwoners van een fictief
Laleburg, 'im Königreich Utopien gelegen'.
In 1 598 werd dit boekje bewerkt door — waarschijnlijk — Johannes Mercator uit Zierenberg bij Kassel, die zich verborg achter de
schuilnaam M. Aleph Beth Gimel, `der Festung Ypsilonburger Amptman'. Hij vervangt
in de titel `Das Lalebuch' door Die Schiltbrger. Zijn plaats Schilde is ook fictief bedoeld,
het ligt in 'Misnopotamia hinder Utopien',
maar vanaf de Ile eeuw wordt het algemeen
geïdentificeerd als Schilda in Saksen. Dit
Schildbürger-boek is zeer geliefd geworden,
vele malen herdrukt, bewerkt en geplunderd
en de verhalen erin, in het Duits `Schildbiirgergeschichten' genoemd, hebben de toon
gezet, en vaak ook de inspiratie geleverd voor
`Kamper Uien' elders. Deze zullen met de
Dokkumers als pars pro toto hier kort voorgesteld worden.
Een kleine veertig Uien worden aan de inwoners van de oude, na de middeleeuwen geleidelijk in macht en aanzien dalende Hanzeen IJsselstad Kampen toegeschreven. Vooral
de raad en de burgemeester moeten het
hierin ontgelden. Een ruime bloemlezing:
I. De raad van Kampen tempert tevergeefs
het te warme haardvuur met telkens nieuwe
hopen koude turf. Tenslotte volgen ze het
voorbeeld van een kat en schuiven iets achteruit (AT I 3 25A, `The Fireplace Gives Too
Much Heat').
2 . De Kampenaren bouwen- een nieuwe toren maar vergeten de trap.
3.De prins zal de stad bezoeken en men besluit hem met een vuurwerk te eren. Ze proberen het eerst uit, zodat ze met lege handen
staan als de vorst komt.
4. Er groeit gras boven op de toren of de
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stadsmuur. Om dit niet verloren te laten gaan
takelen ze een koe met een touw om de hals
naar boven. De koe overleeft dit niet. Als het
geworgde dier de tong uit zijn bek steekt zegt
iemand: `Kijk eens wat een trek hij heeft' (AT
I2 I0, `The Cow is Taken to the Roof to
Graze').
5. De bisschop zal de stad bezoeken en ze
besluiten hem een pasgevangen, grote steur
voor te zetten. Om het monster zo lang in leven te houden laten ze hem weer los in de IJssel, maar met een belletje om de hals. Dan
kunnen ze hem als het zo ver is gemakkelijk
terugvangen (AT I208 *, `The Belled Salmon'). Vandaar de spreuk: `Als je te Kampen
staat aan de IJsselboord, Wordt nog het klinken van de schellekoord gehoord'. Lange tijd
is Kamper steur tot in Noordwest-Duitsland
ook de benaming geweest voor een gerecht
van eieren met mayonnaise.
6. De torenwachter valt op een decembernacht in slaap en weet als hij wakker wordt
niet meer hoe laat het is. Op goed geluk roept
hij `Negen uur', maar het is nog pas zes uur
waardoor hij de hele stad in verwarring
brengt.
7. De kanarie van de vrouw van de burgemeester ontsnapt. Haar man draagt op de
poorten te sluiten, dan kan het vogeltje niet
de stad uit vliegen (AT 12 13, `The Pent Cuckoo').
8. Een schoolmeester in Kampen houdt
kippen. Op een ochtend ontdekt hij dat de eieren gestolen zijn. In het hok zittend spijkert
hij de deur dicht. Die morgen is de meester
zoek.
9. De handel van de stad is afgenomen en
een raadslid stelt voor een brug naar Schokland te bouwen en daar een haven aan te leggen: dat zal het nageslacht tot zegen zijn. De
raad stemt op advies van de burgemeester tegen: `Wat deed voor ons het nageslacht?'

Tekening van Jan Jacob Fels in zijn in 1844
verschenen Kamper stukjes, berjmd door een
Kampenaar. Een koe wordt naar boven getakeld
om boven op een toren te grazen, en overleeft
die operatie niet.
To. De Kampenaren denken op een nacht
dat de stad wordt aangevallen en de inwoners
maken zich klaar voor de verdediging. Het
blijkt dat de ganzenhoeder met zijn vogels
(ook wel: een herder met zijn schapen) voor
de poort staat.
I I. Het kruiende ijs sleurt de helft van de
IJsselbrug mee. De raad besluit de brugtol te
halveren.
I2. Een Duitser heeft een landgenoot vermoord en wordt tot de galg veroordeeld.
Maar de Kampenaren hebben net een nieuwe
galg en het stuit hun tegen de borst dat in
plaats van een stadgenoot een vreemdeling
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hier als eerste aan zal bungelen. De Duitser,
Hans, stelt voor dat men hem wat reisgeld
geeft, dan kan hij zich thuis op laten hangen.
De raad stemt hiermee in op voorwaarde dat
hij bericht zal doen van zijn executie. Hans
belooft na zijn dood te zullen schrijven (vDK
12 07**, Misdadiger mag zich ergens anders
op laten hangen').
13.Een jonge Kamper ganzenhoeder krijgt
van zijn mevrouw twaalf hemden. Hij moet
om de acht dagen een schoon aandoen. Hij
trekt ze over elkaar aan. Als hij boodschappen
moet doen (vlees kopen en afdingen, brieven
naar het postkantoor brengen en de volle
porto betalen) betaalt hij de volle prijs voor
het vlees en probeert hij bij de brieven af te
dingen.
14.De Kamper schoorsteenveger is te dik
en blijft voortdurend steken. De raad besluit
dat de Kampenaren hun schoorstenen wijder
moeten maken.
15.Een Kampenaar op reis ziet een knecht
bij stromende regen het wasgoed op de bleek
begieten. `Dat had in Kampen eens moeten
gebeuren', zegt hij tot zijn reisgenoten. Als
die echter de man vragen waar hij vandaan
komt krijgen ze te horen: `Van Kampen.'
16. Een dienstmeisje in een grote stad
schrobt de stoep van onderen naar boven. Ze
blijkt uit Kampen te komen (VDK 1243 *, `De
stoep van onderen af geschrobd').
17.Bij de opening van een nieuw postkantoor vergeten ze een brievenbus aan te brengen. Als ze 's winters de kachels aan willen
zetten, blijkt dat ook de schoorstenen vergeten zijn.
18.Ze bouwen een kerk maar vergeten de
vensters. De Dokkumers, die dit ook doen,
proberen het licht buiten op te vangen (in een
hoed, een teil water, enzovoort) en zo naar
binnen te dragen (AT 1245, `Sunlight Carried
in a Bag into the Windowless House').
`
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19.De burgemeesters proberen op erwten
de kerk te verrollen. Hun jassen leggen ze aan
de kant. Een dief steelt deze. Als de burgemeesters hun jassen niet meer kunnen vinden, denken ze dat ze de kerk erbovenop gerold hebben (AT 1326, `Moving the Church').
20.De Kampenaren kunnen een zware balk
niet door de stadspoort krijgen; ze houden
hem overdwars. Een mus geeft het goede
voorbeeld: hij houdt een strootje in de lengte
in zijn bek en kan het zo moeiteloos in zijn
nest dragen (AT 1248, `Tree-Trunks Laid
Crosswise on the Sledge').
21. Er moet een nieuwe brug komen op de
plaats van de oude. Deze mag niet worden afgebroken voor de nieuwe klaar is.
2 2. Ze bouwen een nieuwe brug in de winter, dan kunnen ze de stutten op het ijs plaatsen.
2 3. Bij de bouw van een brug metselt men
per ongeluk de derde pijler op de hoed van
een werkman. Om hem niet op kosten te jagen wordt de pijler weer afgebroken.
24.De nieuwe brug is klaar. De burgemeester zal hem inwijden. Dan zakken de twee
wethouders door de brug. Als ze weer boven
komen zegt de ene tegen de andere: `Bi'j Boar
ook?'
25.Even buiten de stad stond een wegwijzer: `Voetpad naar Zwolle. N.B. Die niet
kunnen lezen, doen maar best de grote weg te
volgen.'
26.De inkomsten van de tollen bij de twee
stadspoorten zijn zo aanzienlijk dat de burgemeesters besluiten er nog acht poorten bij te
bouwen.
27. De burgemeester van Kampen, op
dienstreis in Den Haag, vraagt zijn hotelier,
wat ze toch in het roggebrood doen om het zo
wit te krijgen.
2 8. Een Kampenaar durft niet over het ijs te
lopen. Hij is bang dat hij erdoor zal zakken en
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laat zich er daarom over dragen.
Het volgende verhaal is maar een halve
Kamper Ui omdat niet de raad van Kampen,
maar een individueel lid daarvan als onnozel
wordt afgeschilderd:
29. Een onnozele jongeman erft de positie
van zijn vader in de raad. De andere raadsleden willen zijn intelligentie testen en stellen
voor om zout te zaaien en de opbrengst voor
goed geld te verkopen. Hij stemt hier enthousiast mee in (AT 1 200, `The Sowing of Salt').
Kampen moet al in de i 6e eeuw als
Schildbürger-stad bekend hebben gestaan.
De kluchten en anekdoten die men erover
vertelde heetten aanvankelijk `Kamper steurtjes', later `Kamper stukjes', omstreeks het
midden van de vorige eeuw komt dan de benaming `Kamper Uien' op. Voor het eerst lezen we over een domme Kampenaar in de
grote Duitse verhalencollectie Wendunmuth
(1563) van Hans Wilhelm Kirchhof (ca. I 525
- ca. 1603). Kirchhof vertelt dan nr. 29. Hij
zou het van een goede vriend hebben gehoord. Of Kampen toen al de naam had, zelfs
al buiten het huidige Nederland, is nog de
vraag. De lokalisering kan ook toevallig zijn.
In elk geval worden de Kamper bestuurderen
hier nog niet als collectieve brekebenen opgevoerd. De oudste echte Kamper Ui is dan
nr. 28, te vinden in het kluchtboek De Geest
van jan Tamboer (Amsterdam 1656). De oudste Uien onbetwist uit de volksmond zijn de
nrs. 2 en i 9. Als de Groninger Abel Eppo van
Bolhuis (1676-1739) in 1693 en 1705 Kampen bezoekt hoort hij ze vertellen.
Nr. 2 had een historische achtergrond. Nadat in 1646 kerk en torentje van het H. Geest
waren afgebrand, werd besloten een-gasthui
fraaie nieuwe toren te bouwen. Uit zuinig
liet de raad voor de trap-heidsovrwgn
van de nieuwe toren een wenteltrap uit de

oude Broederpoort breken en die in de
nieuwe toren van het gasthuis inbouwen. Nu
nog mist de Broedertoren een trap in een der
noorderrotonden. De ui kon zo gemakkelijk
ontstaan. Nr. 19, een oude Schildbürger, zou
naar Kampen verplaatst kunnen zijn omdat
men verschillende keren (1627-29, 1647-50
en 1686) de scheefgezakte toren van de Sint
Nicolaas- of Bovenkerk heeft moeten repareren c.q. rechtzetten. Ook nr. 5 is niet geheel
uit het niets opgekomen. Uit het Kamper
stadsrecht, Dat Gulden Boeck van omstreeks
1400, blijkt dat men er in de middeleeuwen
gevangen steuren bewaarde door ze — al of
niet gemerkt — onder water aan een touw te
meren. Brak zo'n steur los en werd hij teruggevangen, dan was de ene helft voor degene
die hem opnieuw ving en de andere voor de
visser die hem als eerste gemerkt had. De vele
Uien over de Kampenaren als bruggenbouwers zullen ook wel opgeroepen zijn door
veelvuldig gehannes met de oude IJsselbruggen. De eerste brug werd in 1448 gebouwd.
Een belangrijke bijdrage tot de popularisering van de Kamper Uien leverde de veelzijdige Kamper schilder-dichter-houthandelaar
Jan Jacob Fels (1816-83). In 18q.á} bracht hij
een eerste zestal Kamper stukjes, berjmd door
een Kampenaar uit en twee jaar later een
tweede zestal. Hij had hiermee zoveel succes
dat in 1852 een derde, vermeerderde druk
kon verschijnen met in totaal vijftien nummers (de eerste vijftien van bovenstaande
lijst). Begrijpelijkerwijs waren niet alle Kampenaren blij met deze aandacht. Nog in 1936
heeft de Kamper uitgever J.H. Kok geprobeerd aan te tonen dat de — uiteraard totaal
onverdiende — slechte naam van de Kampenaren op intellectueel gebied uitsluitend te
wijten was aan het vileine geschrijf van Fels.
Deze zou zijn inspiratie niet in een mondelinge overlevering gevonden hebben — die
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was er, aldus Kok, voordien niet — maar in het
Duitse Schildbürger-boek en dergelijke geschriften. Dat Fels literaire bronnen heeft gebruikt is zeer wel mogelijk, maar dat hij op
een trommel sloeg waar al veel langer op geroffeld werd, weten we intussen ook.
De huidige generatie Kampenaren heeft
met deze naam leren leven en weet er zelfs
munt uit te slaan. Als een icoon van de stad
staat in de zomermaanden een fraai beeld van
een steur in de IJssel, jaarlijks heeft men de
Kamper Ui-t-dagen waarbij onder grote publieke belangstelling een nagemaakte koe bij
de toren wordt opgehesen, en verder zorgt
een Kamper Uienroute (met gids en geluidscassette) er wel voor dat deze verhalen niet in
vergetelheid geraken.
Dokkum had veel met Kampen gemeen.
Deze op Stavoren na oudste Friese stad kende
na een bloeiperiode als handelsstad in de middeleeuwen en de vroege nieuwe tijd een gestage neergang, die werd bezegeld door de afsluiting, in 1729, van de oude verbinding van
de stad met de Lauwerszee, het Dokkumerdiep, te Dokkumer Nieuwe Zijlen. Van een
zeehaven werd het toen een excentrisch liggend landstadje, Arm Dokkum, dat in een
i9e-eeuws rijm als volgt bespot werd:
Dokkum is een koopstad,
Een koopstad zonder maten,
Daar is anders niet te koop
Als spieringen en garnaten.
De huizen die zijn uitverkocht,
De landen zijn vereten,
Op 'e Syl daar staat een pot,
Die wat heeftdie geeft er wat
Voor die arme Dokkum stad.
De grote klok die bromde er: 'Arrem Dok
kleine ant--kum,areDo'nd
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woordde met: `Kan ik datte keren? Kan ik
datte keren?' Maar trots bleven de inwoners;
geen wonder dat de Friezen voor hun Abdera
deze stad kozen. Ruim 25 Dokkumers zijn er
opgetekend. Maar acht daarvan hebben ze
met Kampen gemeenschappelijk, de nrs. i, 4,
7, 12, i6, 18, 19 en 20 hierboven, bijna allemaal oude en wijd verspreide volksverhalen;
de andere trok de stad op eigen kracht aan.
`Echte' Dokkumers zijn ook de volgende:
30. De magistraat van Dokkum besluit de
spreeuwen, die met hun uitwerpselen alles
bevuilen, voor een bepaalde tijd uit de stad te
bannen. Net wanneer de burgemeester dit
publiekelijk bekend maakt, laat een spreeuw
iets op het resolutieboek, of erger nog, hemzelf vallen. `En jij bent voor eeuwig verbannen!' roept hij de dader toe (AT r 325*, `Bird's
Dung Falls on Record Book').
31.De Dokkumers kappen de bomen op het
bolwerk en dragen de stammen moeizaam
naar beneden. Als ze bijna klaar zijn laat een
niet-Dokkumer hun zien dat ze ze veel gemakkelijker naar beneden hadden kunnen
rollen. Wijs geworden zeulen de Dokkumers
de stammen weer naar boven om ze vervolgens van het bolwerk neer te rollen (AT I 243,
`The Wood is Carried Down the Hill').
3 2 . De vroedschap van Dokkum kiest een
nieuwe burgemeester met behulp van een
luis. De raadsleden laten hun baard groeien,
gaan om een ronde tafel zitten, zetten hier
een luis op en laten deze een baard kiezen. De
gelukkige wordt burgemeester (AT r 268*,
`Electing a Major').
3 3 . De Dokkumers vangen een garnaal
(kreeft) en weten niet wat voor dier dit is.
Voor alle zekerheid besluiten ze het monster
te verdrinken. Of ook wel: de burgemeester
denkt dat het een kleermaker is omdat hij
scharen heeft. Ze geven het dier een stuk stof
om een jas uit te maken, maar als het resultaat
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er niet op lijkt denken ze dat hij de duivel is en
verdrinken hem (AT 1310, `Drowning the
Crayfish as Punishment').
34. De Dokkumers vangen in de stadsgracht een garnaal en leggen deze aan een zilveren ketting vast onder de Zijl. Ze willen
hem bewaren voor een bezoek van de prins.
Maar die komt niet en de garnaal ligt daar nu
nog altijd (cf. nr. 5). De spotnaam van de
Dokkumers is granaten (= garnalen). Toen
Dokkum nog een zeestad was, was de garnalenhandel er erg belangrijk.
3 5 . In Dokkum wordt een mol gevangen.
De Dokkumers kennen dit hinderlijke dier
niet, en burgemeester en raad beslissen om
het levend te begraven (AT I 3 I OB , ` Burying
the Mole as Punishment').
36.Een haas die de tuin van de burgemeester plundert wordt tot de hongerdood veroordeeld en daartoe buiten de stad gesloten
(AT I31OA, `Briar-Patch as Punishment for
Rabbit').
37. De Dokkumers gebruiken een haas als
geldbode en binden het dier een beurs om de
hals (V D K 1291E*, 'Een haas als geldbode').
38.Ze verkopen de onderste helft van de toren voor afbraak. De bovenste helft moet blijven staan (vDK I349z *:i, `Onderste helft toren voor afbraak verkocht').
39.Als er een belegering dreigt en men voor
de verdediging van de stad niemand kan missen, zet men een blinde man als uitkijk op de
toren (vDK 1349z *:2, `Een blinde als uitkijk').
40.Als een smederij in brand raakt halen de
Dokkumers eerst het zware aambeeld naar
buiten. De broodwinning van de smid is nu in
elk geval gered (vDK 1349z*:3, `Aambeeld uit
brandende smederij gered').
41. Men vindt in de Dokkumer Ee een in
stukken gehakt lijk in een zak en concludeert
een zelfmoord (vD K i 2 2 5F *, `Een verschrikkelijke zelfmoord'.

42. Op een vergadering stelt een afgevaardigde uit Dokkum voor om de volgende keer
op de vastgestelde datum in zijn woonplaats
bijeen te komen. Dan hebben ze daar volle
maan (AT 13 34, `The Local Moon').
43. Dokkumers weten niet hoe een broek
aan te trekken. De een houdt hem op, de ander springt erin (AT 12 86, `Jumping into the
Breeches').
44. Een Dokkumer in een praam weet niet
hoe deze voort te bewegen. Hij zet de vaarboom op de bodem van het schip en begint te
duwen (AT 12 76, `Rowing Without Going
Forward').
De Dokkumers lijken niet zo oud als de Kamper Uien. Ze zijn in die zin ook minder specifiek dat ze sterker nog dan de Kamper Uien
ingebed zijn in het internationale Schildbi rger-repertoire; de bijgevoegde typenummers
laten dit wel zien. De vroegste Dokkumers
(nrs. i en 30) duiken pas op omstreeks het
midden van de eerste helft van de vorige
eeuw. Duidelijk is wel dat er dan al een zekere
Dokkumer-traditie bestaat. Deze lijkt zich
vooral in de volksmond ontwikkeld te hebben, al speelden literatuur en lectuur hierbij
wel een rol. In zijn `De Twadde Joun', in de
samen met zijn broer Joost Hiddes Halbertsma (1789-1869) uitgegeven derde uitgave van De Lapekoerfen Gabe Scroar (1834),
positioneert Eeltsj e Halbertsma (I 797-I 858)
Dokkum al als het Friese Abdera — hij refereert er onder andere aan de nrs. I, 30 en 33 —
en in zijn Twigen uwt ien tilde stamroe (1840)
doet hij, onder andere met een aan het
Schildbürger-boek ontleende versie van nr.
3 3, hetzelfde. Ook andere i ge -eeuwse Friese
auteurs vertellen zo nu en dan Dokkumers.
Opvallend is dat verschillende Dokkumers in
de Friese lectuur van die eeuw eerst nog als elders of in een `zekere plaats' gelokaliseerd op-
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duiken en pas later Dokkumer worden. Zo is
nr. 12 in Friese lezingen uit i 8o6, 18 z 8, 1835
en 1856 nog geen Dokkumer, vanaf 1890
echter wel. Het lijkt erop dat Dokkum in de
loop van de vorige eeuw langzamerhand meer
en meer als Schildbürgerplaats geprofileerd
wordt.
In deze eeuw, als na de Tweede Wereldoorlog het verzamelen van volksverhalen in
Friesland onder impulsen van Dam Jaarsma
(1914-91) en Ype Poortinga (1910-85) een
grote vlucht neemt, blijken de Dokkumers
hier volop ingeburgerd. Bijna een kwart van
de Friese domme-lieden-verhalen-versies is
dan Dokkumer. Ze zijn vooral geliefd in de
omgeving van de stad; de Dokkumers zelf
kennen ze nauwelijks, of, wat waarschijnlijker
is, houden ze liever voor zich. Toch hebben
ook de inwoners van Dokkum, net als die van
Kampen, zij het wel in mindere mate, nu ook
van de nood een deugd gemaakt. Zo werden,
toen de stad in 1974 een folder Dokkum, een
mooie stad, houen zo...! uitgaf, daarin met een
door nostalgie gekleurde trots en een toon
van `zo was het, maar nu is het anders' ook de
bekendste Dokkumers gepresenteerd.
JURJEN VAN DER KOOI

Jaarsma 1 98 7, PP• 45-50; Kampenaar
Kooi 1979a, nr. 15, 66; Poortinga 1976,
959;
Van
der
1
pp. 252-265; Sinninghe 1936, pp. 286-323.
STUDIES: AT I200 -1350; EM S.V. Schildbürger; Von
Bander 1914; Bicker Kaarten 1950; Cornelissen 192937; Diermanse 1941; Kalma 1954; Kok 1936; Lindenburg 1952-53; De Meyer 1968, pp. 102-107; Sinninghe 1943a, PIJ. 32-35; VDK pp. 16o-i62, 189-192,
4 1 3 -43 9; Visser 1 966; Visser 1971.
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DE KAT DE BEL AANBINDEN

D

muizen hielden eens een conferentie
om te beraadslagen hoe ze zich tegen de
kat konden verdedigen. Een wijze muis stelt
tenslotte voor om de kat een bel om te binden, dan kunnen ze hem altijd aan horen komen. Iedereen is enthousiast tot iemand de
vraag stelt: wie zal het doen? Niemand durft
en zo zijn de muizen nog steeds een gemakkelijke prooi voor de kat.
E

Het sinds de late middeleeuwen bekende Nederlandse spreekwoord `De kat (kater) de bel
aanbinden' — het kent zijn parallellen in de
meeste Europese cultuurtalen — gaat terug op
een oude dierfabel (AT I To, `Belling the Cat').
Deze komt voor het eerst voor in de oudste
Syrische vertaling (Kalila en Dimna, ca. 570)
van een verloren gegane Middelperzische bewerking van een beroemd Indisch verhalenboek, de vorstenspiegel Pancatantra, die ergens tussen de 3 e en 6e eeuw vorm kreeg.
Mogelijkerwijze gaat zij op een klassieke
overlevering terug. De oudste Europese tekst
van deze fabel vinden we (in het Latijn) bij de
bereisde Engelse geestelijke Odo van Cheriton (ca. 1175 - ca. i 247). Hierboven is zij naverteld.
In de laat-middeleeuwse volksliteraturen
wordt dit verhaaltje spoedig zeer geliefd en
deze populariteit zet zich ook in de nieuwe
tijd voort. Luther bijvoorbeeld gebruikte het
als preekexempel en La Fontaine (1621-95)
zorgde in 1668 in zijn Fables choisies (II, 2)
voor de klassieke berijmde versie: `Conseil
tenu pour les rats'. In het Middelnederlands
vinden we de fabel vanaf de 15e-eeuwse Twispraec der creaturen. Talloos zijn verder, ook in
de Nederlandse letterkunde, de toespelingen
erop, die duidelijk maken hoe algemeen bekend deze fabel was.

Igo
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Ongetwijfeld op gang gebracht door deze
Europese literaire traditie komt dit verhaal
bijna wereldwijd voor in de jongere-type
mondelinge overlevering. Hoewel deze mondelinge overlevering (ook in Nederland) opmerkelijk stabiel is en weinig variaties kent,
hebben zich toch enkele bijzondere redacties
ontwikkeld. Zo kennen we uit Vlaanderen
een mogelijk uit Noord -Frankrijk, waar zij
ook voorkwam, overgewaaide redactie, die
gekenmerkt wordt door een etiologisch, natuurverschijnselen-verklarend aanhangsel:
de muizen doen een bel in het eten van de kat.
Poes slikt deze door en nu horen ze hem
overal en altijd aankomen. Daarom snuffelt
de kat sindsdien aan alle eten dat haar voorgeschoteld wordt en na het eten schudt zij nog
eens met haar lijf, om er zeker van te zijn dat
zij deze keer geen belletje heeft doorgeslikt.
Het spreekwoord werd al vrij snel min of
meer losgekoppeld van de fabel en kreeg als
kernbetekenis: een zaak aanhangig maken,
ergens mee beginnen, iets openbaren, ook:
iets onzinnigs doen. Deze loskoppeling
leidde ertoe, dat men meer en meer niet muizen, maar mensen als bel -aanbinders ging

Detail van de gravure `De blauwe mantel' uit ca.
1558 van Frans Hogenberg. Deze prent heeft
mogelijk model gestaan voor het schilderij van
Pieter Brueghel de Oude, De Nederlandse spreekwoorden.

zien. In het spoor van deze betekenis- en
functieverschuiving vinden we op het beroemde spreekwoordenschilderij van Pieter
Brueghel de Oude (ca. 1525-69) uit 1559 en
op de vele zich hierop baserende of hierdoor
geïnspireerde Nederlandse en Vlaamse
volks- en kinderprenten dit spreekwoord in
beeld gebracht in de figuur van een man, die
een kat een bel aanbindt.
JURJEN VAN DER KOOI
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Kikkerkoning
DE KIKKERKONING
R was eens een koningsdochter, die het
bos in trok en zich neerzette bij een
koele bron. Ze speelde met haar liefste speelgoed, haar bal, maar die rolde ongelukkigerwijs in het water.
Op haar geweeklaag steekt een kikker zijn
kop uit het water en biedt aan de bal op te duiken, op voorwaarde dat hij aan tafel naast haar
zitten mag, van haar gouden bordje eten en in
haar bedje slapen mag, en zelfs dat zij hem zal
liefhebben. Zij neemt de kikker niet erg serieus en stemt toe.
De kikker geeft haar nu de bal. Zij let niet op
zijn gekwaak dat zij haar belofte moet houden, en snelt naar huis. Als ze aan tafel zitten
wordt er aan de deur geklopt. De kikker wil
erin, maar zij smijt hem de deur voor de neus
dicht. Haar vader vraagt nu wie daar was en zij
vertelt hem alles. Dan roept de kikker weer:

Konigstochter jongste
mach mir auf
weisst du nicht was gestern
du zu mir gesagt,
bei dem kuhlen Brunnenwasser
Kónigstochter jongste
mach mir auf.
De koning prest haar — zij heeft een hevige afkeer van de koude kikker — het diertje binnen
te laten, aan haar zijde mee te laten eten en
vervolgens in haar kamer te dragen. Woedend smijt zij hem daar tegen de wand van
haar bed. Hij valt erin en is plotseling een
mooie jonge prins. Ze gaat bij hem liggen.
De volgende ochtend komt de trouwe dienaar van de prins met een fraai rijtuig. Hij had
drie banden om zijn hart gelegd, zo bedroefd
was hij over de betovering van zijn prins. De
prins en de prinses stappen in het rijtuig om
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naar zijn rijk te vertrekken. De trouwe dienaar staat achterop. Na een eindje hoort de
prins een luid gekraak:
Heinrich der Wagen bricht!
Nein Herr der Wagen nicht
es ist ein Band von meinem Herzen,
das da lag in grossen Schmerzen
als ihr an den Brunnen sasst
als ihr eine Fretsche [= Frosch] wart.

Dit sprookje, volgens de gebroeders Jacob en
Wilhelm Grimm `een van de alleroudste en
allermooiste sprookjes', staat vanaf de eerste
druk van hun Kinder- and Hausmiirchen
1812) op de eerste plaats. Het is bekend dat
zij, met name Wilhelm, hun teksten voortdurend bewerkten en verfraaiden en vooral dit
sprookje, waar zij meerdere versies van kenden, hebben zij vanaf hun `oertekst', die zij
vermoedelijk in 18 I o uit Kassel toegestuurd
kregen, mogelijkerwijs van de apothekersdochter Dortchen Wild, Wilhelms latere
vrouw, in hun verschillende drukken zo bijgeslepen dat het een paradepaardje kon worden van wat zij en de latere sprookjesdeskundigen en -liefhebbers dé ideale sprookjesstijl
vonden. Hierboven is die oertekst, vanaf 1812
getiteld `Der Froschkönig oder der eiserne
Heinrich' naverteld.
Hoe ingrijpend Wilhelm Grimm dit
sprookje bewerkte, blijkt al uit de eerste anderhalve zin van zijn definitieve tekst, zoals
die plaats kreeg in de druk van 1857: `In den
alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schon, aber die jongste war so schon,
dass die Sonne selber, die doch so viele gesehen hat, sich verwunderte, soort sie ihr ins
Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des
Königs lag ein grosser dunkler Wald, and in
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dem Walde unter einer alten Linde war ein
Brunnen; wenn nur der Tag recht heiss war,
so ging das Königskind hinaus in den Wald
and setze sich an den Rand des kühlen Brunnens.' In de oertekst staat nog simpelweg: `Es
war einmal eine Königstochter, die ging heraus in den Wald and setzte sich an einen kühlen Brunnen.' Niet alleen stilistisch bewerkte
Grimm zo de tekst, ook inhoudelijk bracht hij
veranderingen aan. Zo versterkte hij de rol
van de vader, die een toonbeeld van rechtvaardigheid wordt, laat hij tussen neus en lippen door vertellen dat de prins door een heks
betoverd was en laat hij aan het slot alle drie
de banden om het hart van de trouwe Heinrich springen.
Hoe oud dit sprookje (AT 440, `The Frog
King or Iron Henry') is, is moeilijk uit te maken. Het is een typisch onttoveringssprookje
(jonge man/vrouw verlost betoverde prinses/prins) en behoort daarmee tot de kern van
de wondersprookjes. Rond 18 ro was het in
Duitsland blijkbaar vrij bekend, maar de
oudst bekende lezing, een Schotse, is pas van
18o i . Er zijn wel enkele aanwijzingen voor
een hogere, tot de middeleeuwen teruggaande ouderdom, maar die zijn zo vaag dat
ze nauwelijks bewijskracht hebben. Het is
in elk geval een uitgesproken Europees
sprookje. De paar bekende buiten-Europese,
met name Amerikaanse versies, gaan duidelijk op Europese voorbeelden terug. Hoewel
het sprookje ook enkele keren in Zuid-Europa is genoteerd, ligt het kerngebied toch
duidelijk in de noordelijke helft van Europa,
waarbij de grens ongeveer via Ierland, Engeland, Vlaanderen en Midden-Duitsland naar
het oosten getrokken moet worden.
De eindversie van de gebroeders Grimm
werd een van de meest geliefde kinderboeksprookjes. Voor zover de mondelinge overlevering van de kikkerkoning niet door deze

Recente ansichtkaart.

versie beïnvloed is — en zij is dat in opvallende
mate (dit geldt bijvoorbeeld ook voor de weinige Nederlandse lezingen) — maakt deze
overlevering duidelijk dat de gebroeders
Grimm een atypische lezing geconstrueerd
hebben. Het is waarschijnlijk dat in de hypothetische oervorm van dit sprookje de prinses
de jongste van drie was en dat de betoverde
prins zich pas met succes tot haar wendde,
toen haar oudere zusters zich niet met de kikker durfden of wilden inlaten. In de Vlaamse
varianten vinden we dit nog terug: er is daarin
sprake van twee of drie zusters. In een daarvan moet de jongste de puit (= kikker) opensnijden om hem te kunnen verlossen. Meestal
is de prins in een kikker omgetoverd, maar
vaak ook, vooral in Oost-Europa, is hij tot
slang gemaakt — een nog sterker symbool van
de mannelijke seksualiteit dan de kikker. De
door de gebroeders Grimm duidelijk weggepoetste seksuele elementen van dit sprookje
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zijn in menige niet door hun versie beïn- het sprookje zwijgt of ophoudt, bij de seks of
bij het met elkaar verder moeten na het ogenvloede lezing dan ook veel explicieter.
De tweede helft, het IJzeren-Heinrich-ge- schijnlijk gelukkige einde. Opvallend bij de
deelte, al bij de gebroeders Grimm rudimen- moppen en cartoons is een groep die de tetair, ontbreekt vaak elders, maar hoort toch leurstelling in de liefde en de geliefde thema
Prinses tot prins: `Als kikker kuste je-tiser.
duidelijk bij de kern van dit verhaaltype. Mogelijk is dat dit gedeelte oorspronkelijk niet toch beter.' Prins: `Was ik maar weer kikker
de dienaar, maar de prinses als handelings- en vrij!'
Dit uitgesproken vrouwensprookje — het
drager heeft gehad. Na de onttovering gaat
dan de prins, met de belofte de prinses later wordt (vaak door vrouwen) vrijwel altijd verals zijn bruid te zullen komen halen, terug teld vanuit het perspectief van de prinses —
naar zijn rijk, maar hij wordt (door zijn moe- was ook voer voor psychologen. Zowel het
der, die een andere partner voor hem op het handelingsverloop en de dragende personaoog heeft) opnieuw betoverd, vergeet haar en ges als de kenmerkende rekwisieten zoals de
hij kiest (of zijn moeder kiest voor hem) een bal (deze, zoals te verwachten viel, vooral bij
andere bruid. De prinses gaat op zoek naar de zich op Freud oriënterende psychoanalyhaar bruidegom en weet zijn geheugen te tici) en de bron werden object van interpretaherstellen en hem te heroveren (vergelijk » tie en speculatie. Het kikkerkoning-sprookje
symboliseert het rijpingsproces van het
Man zoekt zijn verdwenen vrouw).
Kenmerkend voor zowel de mondelinge als meisje dat nog kind is en speelt tot de jonge
de (Grimmse) schriftelijke overlevering zijn vrouw die, geconfronteerd met haar ontwade ingestrooide verzen of rijmen, die niet kende seksuele gevoelens en de aantrekkingsweinig tot de aantrekkingskracht en de kracht die zij uitoefent op het andere geslacht, na aanvankelijk tegenspartelen in de
charme van het geheel bijdragen.
De Kikkerkoning is, net als bijvoorbeeld » vereniging met een jonge man zichzelf en
Hans en Grietje en » Roodkapje, een school- haar plaats in de wereld van de volwassenen
voorbeeld van een sprookje dat zo bekend is ontdekt.
JURJEN VAN DER KOOI
geworden (blijkens een enquête uit 1985
kende 86 procent van de Duitsers het toen), TEKSTEN: Boekenoogen 190I-02, pp. I17-I18; KHM
dat kernmomenten en figuren eruit geïconi- nr. i; De Meyere 1 9 2 5 - 33, 1 , pp. 257-260; Poortinga
seerd konden worden en ook buiten de con- 1981, pp. 1 93 -1 94; Stalpaert 1 977, PP• 1 54 -1 55•
text van het verhaal, met vaak heel eigen ac- STUDIES: AT 440; BP I, pp. I-p; EM V, kol. 410-424
centen, een eigen leven zijn gaan leiden. De Liungman 1961, pp. 102-103; De Meyer 1968, p. 56;
Mieder 1981, pp. IO5-II2; Mieder 1 9 8 5, Pp. 2 3 - 4 1 ;
kikkerkoning en de kus zijn zo in de jongste Mieder 1987, pp. 13-22; Röhrich/Lindig
1987; Scherf
tijd thema geworden van, en uitgangspunt 1 995, I, PP• 1 3 8-1 4 1 , 35 6- 3 6 3; II, pp. 8 93 -8 94, 9 22geworden voor literair werk (gedichten bij- 923, 1052-1054, 1388-1389; Sinninghe 1943E, P. 2 1 ;
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met de prinses of de kikker), parodieën, moppen, cartoons, ansichtkaarten en reclames (in
1996 onder andere voor reclames voor het
pepdrankje Red Bull en een schootcomputer
van Compaq). Zij beginnen vaak daar waar
;
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Klein Duimpje
KLEIN DUIMPJE

EN kinderloos echtpaar ziet zijn verlangen naar een kind tenslotte toch vervuld:
ze krijgen een klein jongetje, dat echter maar
zo groot is als een duim en niet verder groeit.
Het wordt wel een heel handig jongetje, dat
zijn vader helpt bij het werk.
Op een keer leidt hij, gezeten in het oor van
het paard waar hij zijn bevelen geeft, paard en
wagen naar het bos. Twee mannen zien dat en
vragen de vader van Duimpje of hij hem wil
verkopen. Duimpje hoort dat ze hem voor
geld op markten willen laten zien. Duimpjes
vader wil zijn zoon eerst niet verkopen, maar
doet dat op aanraden van Duimpje tenslotte
toch. Duimpje reist op de rand van de hoed
van een van de mannen met hen mee.
Wanneer hij nodig moet, zetten ze hem op
de grond. Duimpje verstopt zich in een muizenhol en laat de mannen alleen verder trekken. Kort daarna komt hij twee dieven tegen
die het op het geld van de pastoor voorzien
hebben. Hij biedt hun zijn diensten aan: klein
als hij is kan hij overal binnen komen. Wanneer ze bij de pastoor zijn binnengedrongen,
gaat Duimpje hard tegen ze praten: of ze alles
willen hebben wat in de schatkamer ligt. De
huishoudster wordt wakker, de dieven rennen weg. Duimpje gaat in het stro liggen slapen.
's Morgens geeft de huishoudster de bos
stro met Duimpje erin te eten aan de koe
waardoor het jongetje in de koeienmaag belandt. Daar schreeuwt hij dat er niet nog meer
stro in de maag moet. De huishoudster hoort
dit en waarschuwt de pastoor. Die denkt dat
er een kwade geest in de koe is gevaren en laat
het dier slachten. De maag met Duimpje erin
wordt op de mesthoop gegooid. Net wanneer
Duimpje uit de maag wil kruipen, wordt die
door een wolf naar binnen geslokt. Vanuit de

maag wijst hij de wolfde weg naar zijn ouderlijk huis waar een grote voorraad eten gereed
ligt. De wolf eet zich rond en kan de voorraadkamer niet meer uit (vgl. AT 41, `The
Wolf Overeats in the Cellar'). Duimpje gaat
schreeuwen, zijn ouders komen kijken en doden de wolf.

Het hier weergegeven sprookje (AT 700,
`Tom Thumb') is nr. 3 7 uit de Kinder- and
Hausmdrehen ('Daumesdick'). Dezelfde thematiek en structuur vertoont nr. 45 uit hetzelfde boek ('Daumerlings Wanderschaft'):
Duimpje helpt rovers, wordt door een koe ingeslikt en later door een vos. Het verblij f in de
koeienmaag vormt een centraal en populair
motief in de vele varianten die van dit
sprookje zijn opgetekend. Het is in heel Europa en in diverse landen daarbuiten bekend.
De oudste literaire vermelding komt voor in
Engeland in R. Scot: Discoverie of Witchcraft
(I584). De held heet daar Tom Thumb en
beleeft overeenkomstige avonturen als in het
sprookje op het Europese vasteland. De motieven van het mennen van het paard via het
oor en van de hulp aan de rovers ontbreken
echter.
In Nederland is het sprookje ruim 2 5 maal
opgetekend, in Vlaanderen ruim 15 maal. In
beide landen circuleerden in de i ge eeuw ook
kinderprenten met het thema. De sprookjesversies vertonen grote onderlinge verschillen
in de avonturen die Duimpje beleeft. De Nederlandse varianten vertonen op hun beurt
weer verschillen met die in de omringende
landen. Zo ontbreekt in de Nederlandse (en
Vlaamse) varianten het motief dat de wolf
Duimpje verslindt en naar huis brengt. Dit
komt wel in de Duitse en Franse versies voor.
In Vlaanderen is het motief van het koeken
(Duimpje valt in het deeg en wordt-baken
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opgegeten) zeer geliefd, terwijl dat in Nederland en de andere landen onbekend is.
De sprookjesstof is humoristisch verwerkt
in de Amerikaanse kinderfilm TOM THUMB
(G. Pal, i958), die een Oscar won voor poppenspel en trucage. Een van de hoofdrollen
werd gespeeld door Peter Sellers.
Het sprookje is regelmatig symbolisch geduid. P. Saintyves ziet in de avonturen van
Duimpje de neerslag van een initiatierite. In
de psychoanalytische literatuur wordt Duimpje als fallisch symbool opgevat.
TON DEKKER
TEKSTEN: KHM

nr. 37 en 45•
700; BP I, pp. 361, 389-398; EM III, kol.
350-360; De Meyer 1942, pp. 121-132; De Meyer
1957-58; De Meyer 1968,p. 83; Scherf 1987, pp. 113120, 179-185; Scherf 1 995, I, pp. 1 59 -16 3, 4 8 3 - 4 8 7;
Sinninghe 1943a, p. 23; Tomkowiak/Marzolph 1 996,
I, nr. 7; VDK pp. 351-352.
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KLEIN DUIMPJE EN DE REUS

Uit een litho met taferelen uit de sprookjes van
Perrault, firma Gangel te Metz, ca. 185o.

is de jongste van zeven
zonen van een arm houthakkersgezin.
Hij is heel klein, en bovendien heel zwijgzaam, waardoor hij ten onrechte doorgaat
voor dom.
Wanneer er een hongersnood komt, wil
hun vader ze de volgende dag in het bos achterlaten. Zijn vrouw stemt tegen haar zin tenslotte hiermee in.
Klein Duimpje, die hun gesprek heeft afgeluisterd, stopt 's morgens vroeg kiezelsteentjes in zijn zak en strooit die, wanneer ze het
bos intrekken, onderweg op de grond. Diep
in het bos laten de ouders de kinderen alleen
achter, maar Klein Duimpje vindt door de
kiezelsteentjes de weg terug.
Hun ouders hebben, net toen ze uit het bos
terugkwamen, een oude schuld van tien duka-

ten uitbetaald gekregen, waardoor ze hun
kinderen weer enige tijd kunnen voeden.
Maar het geld raakt op en de ouders besluiten
weer hun kinderen naar het bos te brengen,
maar deze keer nog verder, zodat ze niet terug
kunnen komen. Klein Duimpje hoort dit en
wil weer kiezelsteentjes verzamelen, maar de
deur is op slot. De volgende morgen krijgen
ze voordat ze het bos intrekken allemaal een
stuk brood van hun moeder. Klein Duimpje
gebruikt dit om de weg te markeren met kruimels. Nadat ze alleen zijn achtergebleven,
probeert Klein Duimpje de weg terug te vinden, maar vergeefs: vogels hebben de broodkruimels opgegeten.
Ze komen tenslotte aan bij een huis waarin
een reus met zijn vrouw en zeven dochters
woont. De vrouw is heel vriendelijk, maar de
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Klein Duimpje en de reus

De reus keelt bij vergissing niet Klein Duimpje
en diens zes broertjes, maar zijn eigen zeven
dochters. Gravure van Gustave Doré voor een
Perrault- editie uit 1862. De gruwelijke afbeelding is geweerd uit de op deze Franse editie
gebaseerde Engelse uitgave.

Klein Duimpje en de reus
reus blijkt een menseneter te zijn. Zodra hij
thuiskomt ruikt hij mensenvlees en ontdekt
hij de zeven broertjes onder het bed waar zijn
vrouw ze voor hem verstopt had. Ze krijgt
hem zover dat hij de kinderen niet onmiddellijk slacht, maar pas de volgende dag. Ze worden in de slaapkamer van de zeven dochters
van de reus in een apart bed gestopt. De meisjes hebben allemaal een gouden kroontje op
hun hoofd, de zeven broertjes een mutsje.
Omdat Klein Duimpje de reus niet ver
verwisselt hij 's nachts de mutsjes met-trouw,
de gouden kroontjes. De reus wordt midden
in de nacht wakker en heeft spijt dat hij de
jongetjes niet meteen geslacht heeft. Hij gaat
de slaapkamer binnen, gaat af op de mutsjes
en slacht dus zijn eigen dochters. Klein
Duimpje en zijn broers maken dat ze wegkomen.
Wanneer de reus 's morgens ontdekt wat er
gebeurd is, gaat hij ze met zijn zevenmijlslaarzen achterna. Vermoeid van de achtervolging gaat hij even liggen in de buurt waar
Klein Duimpje zich verstopt heeft en valt in
slaap. Klein Duimpje trekt hem de zevenmijlslaarzen uit, gaat daarmee naar het huis
van de reus en zegt aan diens vrouw dat dieven de reus vasthouden en hem alleen los laten als hij al zijn goud en zilver afgeeft. De
vrouw geeft hem alles, zodat Klein Duimpje
rijk beladen naar zijn ouderlijk huis kan terugkeren.

Het sprookje van Klein Duimpje en de reus
(AT 3 27B , `The Dwarf and the Giant') dat
hier in de versie van Charles Perrault (1697) is
weergegeven, is opgetekend in heel Europa
en in diverse landen buiten Europa, onder andere in Latijns-Amerika en Indonesië. Het
sprookje is thematisch sterk verwant met dat
van » Hans en Grietje (AT 327A): de kinderen
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worden uit huis gezet en dreigen door een
reus of heks te worden opgegeten. Het kenmerkende verschil wordt gevormd door het
motief van het verruilen van de kledingstukken. Het gaat om een oud motief dat al bij
Euripides (5e eeuw v.C.) voorkomt. Het
sprookje dankt zijn bekendheid vooral aan de
grote literaire verspreiding in kindersprookjesboeken. De illustraties van Gustave Doré
hebben daar zeker toe bijgedragen. Ondanks
de grote bekendheid van de Perrault-versie,
die ook op kinderprenten verspreid werd, en
de invloed ervan op de mondelinge traditie,
vertonen de opgetekende mondelinge versies
veel afwijkingen van de Perrault-versie en
grote onderlinge verschillen. Zo beginnen
Zuid-Europese versies wel met het illegaal afmaaien door de kinderen van het korenveld
van een demon die ze daarom wil doden. In
Slavische Klein-Duimpje-versies gaan zes
broers op zoek naar een bruid.
In Nederland (Friesland en Gelderland) is
het sprookje diverse malen uit de mondelinge
overlevering opgetekend. Deze versies zijn
waarschijnlijk allemaal gebaseerd op die van
Perrault.
TON DEKKER

Perrault 1 975, pp. 95 -10 7; Tinneveld
1976, nr. 200.
STUDIES: AT 327B; EM III, kol. 360-365; De Meyer
1 957 - 5 8 ; De Meyer 1968, p. 47; Scherf 1 9 8 7, pp. 1 79 185; Scherf 1995, I, pp. 682-685; VDK p. 318.
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EN arme dagloner woont met zijn drie
volwassen zonen in een hut. Bij die hut
groeit een pruimenboom waaraan het hele
jaar door pruimen hangen. De koning van het
land krijgt midden in de winter trek in pruimen en maakt bekend dat degene die hem een
mand lekkere pruimen kan bezorgen, zijn
dochter mag trouwen.
De oudste zoon van de dagloner gaat met
een mand met pruimen naar het hof van de
koning. Onderweg komt hij een oude vrouw
tegen die hem vraagt wat er in de mand zit.
Hij zegt dat er padden in zitten, waarop ze
mompelt dat het de mooiste padden mogen
zijn die men ooit gezien heeft. Wanneer hij
bij de koning aankomt, zijn de pruimen padden geworden en wordt hij weggejaagd.
Zijn vader, die denkt dat zijn oudste zoon de
pruimen zelf heeft opgegeten, zendt zijn
tweede zoon met een mand pruimen naar de
koning. Die zoon zegt onderweg tegen de
oude vrouw dat er eikels in zijn mand zitten,
en wordt eveneens door de koning weggejaagd.
De jongste zoon gaat nu op weg en zegt tegen de oude vrouw wat er werkelijk in zijn
mand zit. De koning is verrukt over de pruimen, maar wil zijn dochter toch niet zomaar
aan de jongen ten huwelijk geven. Hij moet
eerst maar eens laten zien wat hij allemaal
kan. Hij moet gedurende drie dagen twaalf
konijnen in het veld hoeden en ze iedere
avond op het paleis laten zien. De konijnen
verdwijnen allemaal in de bosjes, de jongen
besluit het maar op te geven en naar huis te
gaan. Onderweg komt hij de oude vrouw
weer tegen. Ze geeft hem een zilveren fluitje
waarmee hij de konijnen naar zich toe kan
roepen.

Er worden nu verschillende pogingen gedaan om de jongen een konijn afhandig te
maken. De jachtopziener van de koning wil
een konijn omdat hij zelf de prinses wil trouwen. Hij moet zich eerst door de jongen laten
vernederen. Nadat deze tien houten proppen
op zijn gezicht heeft afgeschoten, mag hij een
konijn meenemen. Wanneer de jongen op
zijn fluit blaast, rent het konijn weer naar hem
terug.
De prinses, die niets voelt voor een huwelijk
met de jongen, verkleedt zich als boerenmeisje en vraagt hem een konijn aan haar te
verkopen. Hij doet het voor een kus. Tenslotte probeert de koning het zelf. Hij ver
zich als een bediende en vraagt de jon--kledt
gen hem een konijn te verkopen. Hij moet
hiervoor eerst een diepe buiging voor de jongen maken. Het konijn dat hij meeneemt,
ontsnapt echter weer naar de jongen.
Wanneer de jongen op de derde avond zijn
konijnen laat zien, weigert de koning weer
zijn dochter te geven. De koning draagt hem
op drie zakken vol met gekheid te vullen. De
jongen begint de eerste zak te vullen met het
verhaal over de jachtopziener, de tweede zak
wordt gevuld met de gênante poging van de
prinses. Wanneer de jongen de derde zak wil
gaan vullen met het optreden van de koning
zelf, zegt deze dat dit niet nodig is en dat hij
nu zijn dochter wel kan krijgen.

De hierboven weergegeven versie van de Konijnenhoeder (AT 570, `The Rabbit-Herd')
werd in Friesland in 1894 voor het eerst door
S.K. Feitsma in de Friese Volksalmanak gepubliceerd en vervolgens door Waling Dykstra
in diens Uit Frieslands Volksleven 18 95 - 9 6 )
onder de titel `De pruimejongen' overgenomen. In de jaren zeventig van deze eeuw werd
het zowel door Ype Poortinga als Dam
(

Koning der vogels
Jaarsma in Friesland nog eens opgetekend. In
de rest van Nederland is het niet aangetroffen. Uit Vlaanderen kennen we vijf lezingen.
Het sprookje is in heel Europa bekend, er zijn
ruim 400 varianten van opgetekend, vooral in
Noord- en Midden-Europa. Het komt vaak
in combinatie met andere sprookjes voor.
Het is vanuit Europa ook naar Noord- en
Zuid-Amerika overgebracht. We vinden het
eveneens in Turkije, de Levant en China.
In de Kinder- and Hausmdrehen is het
sprookje ingebed in `Der Vogel Greif (nr.
165). De oudst bekende versie staat in de Ammenmizrchen (17(91) van C.A. Vulpius. Dat er
van dit sprookje geen oudere optekeningen
bestaan, wordt wel in verband gebracht met
het soms nogal seksuele, obscene karakter van
de inhoud. In veel versies gaat de konijnenherder wel erg ver met het vragen van een tegenprestatie voor zijn konijn. Sprookjesonderzoekers hebben vastgesteld dat het
sprookje daardoor vaak door en voor mannen, onder anderen soldaten, verteld is. De
Friese versies zijn doorgaans tamelijk kuis, al
laat de held in één versie de moeder en de
dochter zich voor zijn ogen uitkleden en
naakt in een sloot baden.
In dit sprookjestype neemt de underdog op
een drastische wijze wraak op de koning die
hem onrechtvaardig behandelt. Het bevat
een duidelijk sociaal-kritische tendens en past
in de thematiek van de strijd tussen arm en
rijk.
Het gedrag van de koningsdochter wordt
soms psychologisch geïnterpreteerd: zij zou
zich niet kunnen losmaken van haar vader,
waardoor ze aanvankelijk onder het huwelijk
met de herdersjongen probeert uit te komen.
Dit motief komt onder andere ook voor bij
het sprookje van » Koning Lijsterbaard (AT
900).
TON DEKKER
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o EN de vogels nog geen koning hadden, kwamen ze op een goede dag bij elkaar en besloten er een te kiezen. Na veel gepalaver werden ze het eens: de vogel die het
hoogste kon vliegen, zou de koning worden.
De adelaar (soms ook de ooievaar) lijkt het
hoogst te komen en waant zich al winnaar,
maar hoort dan, net boven hem, een klein vogeltje triomfantelijk uitroepen: `Ki-ke-ri-kerik! Koning ben ik!' Het had zich, verstopt in
de veren van de adelaar, omhoog laten dragen
en was pas gaan vliegen toen de adelaar niet
meer kon. De vogels besluiten tot een salomonsoordeel: de adelaar zal 's zomers koning
zijn, het kleine vogeltje in de winter, als de
adelaar wegtrekt. Sindsdien draagt het kleine
vogeltje de naam winterkoninkje.
Vaak neemt dit verhaal nu echter een andere wending en wordt er een tweede episode
aan toegevoegd: het bedrog van het winterkoninkje wordt niet geaccepteerd en er wordt
een nieuwe wedstrijd uitgeschreven. De vogel die het laagst kan vliegen zal koning worden. Maar weer wint het winterkoninkje: het
kruipt in een molshoop of muizengaatje.
Hierin zingt hij (in een Vlaamse variant):

T

Gij zult er mij niet vinden,
Van niemand ben ik bang,
Tot koning ben ik verheven,
En 'k blijf 't mijn leven lang.

Igo

Koning der vogels

De woedende vogels nemen hem gevangen
en zetten de uil als waker voor de ingang. De
uil kan eerst zijn ene of zijn andere oog openhouden, maar sluit ze tenslotte, door slaap
overmand, allebei; het winterkoninkje kan
dus ontsnappen. Voor straf mag de uil voortaan alleen nog 's nachts vliegen, verjagen de
andere vogels hem altijd zodra ze hem in het
oog krijgen, en kan hij alleen nog maar in het
donker zien. In de versie waarin het vogeltje
in een muizengaatje is gekropen, wordt aan
de lotgevallen van de uil toegevoegd: om zich
te wreken is hij een muizenvanger geworden.

De dierenwereld van fabel en diersprookje is
georganiseerd als en gemodelleerd naar de
mensenwereld. Zoals de viervoeters/zoogdieren hun koning hebben, de leeuw, zo hebben ook de vogels, de vissen, de slangen enzovoort hun eigen koning. Dit tegelijk etiologische èn humoristische diersprookje (AT 2 21,
`The Election of Bird-King'), met zijn overduidelijke `wie niet sterk is moet slim zijn'moraal, was al in de oudheid bekend. Aristoteles (384-22 v.C.) vermeldt in zijn Historia
animalium dat men de winterkoning `oudste'
en `koning' noemt en dat hij de vijand van de
adelaar is. Plutarchus (ca. 45 - ca. i zo n.C.)
vertelt als eerste het verhaal, althans de eerste
helft.
In deze korte redactie bleef het sprookje in
de middeleeuwen bekend. We vinden het dan
vooral in natuurbeschrijvende encyclopedische werken, zoals in Alexander Neckams De
naturis rerum (eind 1 e eeuw). Ook uit de
nieuwe tijd zijn er enkele, voornamelijk
Duitse teksten bekend, maar pas in de ie
eeuw — er beginnen dan voor het eerst ook
teksten met de tweede helft op te duiken —
blijkt hoe algemeen geliefd dit sprookje is.
Vooral in Europa, waar vrijwel alle talen voor

de Troglodytes troglodytes wel een of meer namen met -koning erin hebben (in het Pools
wordt hij zelfs muizenkoning genoemd),
maar ook in de andere werelddelen 2 waar er
dan vaak andere vogelsoorten in figureren.
Het is zelfs het enige Europese sprookje dat
(in de lange redactie) door de Australische
Aborigines is overgenomen.
Kerngebied van deze lange redactie is Midden-Europa, inclusief Nederland en Vlaanderen, waar het zeer bekend geweest moet
zijn. In Friesland is het bijvoorbeeld tussen
1854 en 1978 25 keer opgetekend en uit
Vlaanderen zijn i 8 lezingen bekend. Tot die
bekendheid heeft zeker sprookje nr. 171 uit
de Kinder- and Hausmdrehen van de gebroeders Grimm bijgedragen, `Der Zaunkönig',
dat van i 840 dateert en uit Mecklenburg
stamt.
Vooral bekend aan de kusten van de Noordzee en de Oostzee, maar ook wel elders, was
het relatief jonge diersprookje van de zwem
vissen, met als doel uit te ma--wedstrijvan
ken wie de koning der vissen mag worden (AT
2 5oA, `Flounders Crooked Mouth'). Het
wordt hier verbonden met het oude en zeer
wijdverbreide (in Japan al in de 8e eeuw bekende) motief van de scheve mond/bek als
strafvoor valse trots. Nog tijdens de wedstrijd
hoort de schol al dat de haring gewonnen
heeft. Hij trekt een verachtelijk gezicht.
Sindsdien heeft hij een scheve bek en is de
haring, zoals het bekende rijmpje `Haring,
haring spant de kroon / Boven alle vissen
schoon' al zegt, de koning der vissen. In Nederland is dit didactisch-etiologische diersprookje gevonden in Friesland en Groningen. Ook in Vlaanderen deed het de ronde.
De gebroeders Grimm namen het — uit dezelfde bron als nr. z 71— in hun sprookjesverzameling op onder nr. 172, `Die Scholle'.
JURJEN VAN DER KOOI
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DE KONING EN DE BOER

ZONDER ZORGEN

koning rijdt door het land en komt
langs een boerenhoeve, waar op het hek
staat: Zonder Zorg. De vorst wil praten met de
man die kennelijk geen zorgen kent, stapt uit
zijn rijtuig en gaat naar het huis. De boer bevestigt dat hij inderdaad geen zorgen kent.
Daarop zegt de koning dat dat dan een keer
tijd wordt en hij stelt de boer drie vragen. De
volgende week zal de koning langskomen
voor de antwoorden; kan de boer geen antwoord geven, dan kost hem dat zijn leven.
De boer krijgt het benauwd, want hij kan de
vragen niet beantwoorden. Hij drinkt niet,
eet niet en slaapt niet. Zijn knecht hoort ervan en vraagt de boer wat eraan scheelt. De
boer vertelt het en legt de knecht ook de vragen voor. Daarop stelt de knecht voor om
zich als de boer te verkleden en de koning te
woord te staan. Op de afgesproken dag stelt
de koning zijn vragen aan de verklede knecht.
De koning vraagt waar het midden van de
aarde is, waarop de knecht antwoordt dat hij
erbovenop zit en dat de koning het kan nameten. Dan vraagt de koning hoeveel water er in
de zee gaat. `Een emmervol,' zegt de knecht,
`als de emmer maar groot genoeg is.' Als laatEN
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ste vraagt de koning wat hij op dat moment
denkt, waarop de knecht zegt dat de koning
denkt dat hij tegenover de boer zit, maar dat
het de knecht is. De koning is zo tevreden met
de antwoorden dat hij de knecht meeneemt
naar het hof en hem een hoge functie geeft.
De boer mag blijven leven.

Dit is een verkorte weergave van het sprookje
zoals mevrouw Geeske Kobus-Van der Zee
(1885-1972) het op 15 juni 1966 heeft verteld
aan de Friese verzamelaar A.A. Jaarsma. In de
internationale volksverhalencatalogus van
Aarne en Thompson is het sprookje gecatalogiseerd als AT 922, `The Shepherd Substituting for the Priest Answers the King's
Questions', en krijgt het als alternatieve omschrijving `The King and the Abbot' mee. In
de Duitse traditie wordt het sprookje doorgaans aangeduid als `Kaiser and Abt'. Heel in
het kort kan de globale lijn van het sprookje
aldus worden samengevat: een koning beveelt
een priester om voor hem te verschijnen, en
om drie vragen correct te beantwoorden op
straffe des doods. Een herder verkleedt zich
als de priester en geeft de juiste antwoorden.
Hierop wordt de herder beloond en krijgt de
priester gratie.
In het sprookje kan de koning ook een keizer zijn (Nero, Karel v, Napoleon), of een
landheer, een paus, een professor enzovoort.
Degene die de vragen moet beantwoorden
kan een priester zijn, maar ook een abt, een
pastoor, een monnik, een boer, een bakker,
een molenaar, een leerling enzovoort. De
herder die de antwoorden geeft, kan bijvoorbeeld ook een knecht, een tweelingbroer, een
koster, een zoon, een dochter of een zigeuner
zijn. De meeste variatie schuilt echter in de
vragen en de antwoorden, zoals in het navolgende nog zal blijken. Het sprookje kent een
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ruime verspreiding over Europa, en is ook bekend in het Midden-Oosten, India, China en
Indonesië. De vertelling is tevens opgetekend
in de Franse, Engelse en Spaanse taalgemeenschappen in de Verenigde Staten.
Voorts is het verhaal gevonden in Mexico,
Argentinië, Brazilië en op de Kaapverdische
Eilanden.
Het volksverhaal bestond — in verkorte
vorm — in de middeleeuwen al als exempel, en
is bij Tubach gecatalogiseerd als `Nero
questions philosophers' (nr. 3465) en `Three
questions to avoid ransom' (nr. 4028). Er
wordt wel verondersteld dat de vertelling
oorspronkelijk van joodse of Arabische herkomst is. Een Arabisch historiewerk van Ibn'Abdilhakam (t 87 I) wordt in elk geval wel als
oudste bron aangewezen, maar enkele raad selvragen zijn ook al terug te vinden in de oudere joodse Talmud. Het sprookje is waarschijnlijk in Egypte ontstaan. Vervolgens zal
het verhaal in de 13 e eeuw via de kruistochten
vanuit het Midden-Oosten in West-Europa
terecht zijn gekomen. De verspreiding van
het verhaal is in West-Europa vervolgens
eerst langs literaire weg tot stand gekomen.
We komen de tekst onder meer tegen bij
middeleeuwse auteurs als Der Stricker,
Etienne de Bourbon, Johannes Pauli en Hans
Sachs, en in het anonieme volksboek van Eulenspiegel uit 1515. Een typisch christelijke
vraag die we voor de eerste keer in de 13 e
eeuw zien opduiken, is de vraag van de koning
hoeveel hij waard is. Het antwoord luidt: 29
zilverlingen, want Christus werd voor 30 zilverlingen verkocht. In de i 8e eeuw zien we
voor het eerst het 'sans-souci'-motief opduiken: de vorst neemt dan aanstoot aan de mededeling dat zijn onderdaan `zonder zorgen'
leeft.
We komen het verhaal in het Middelnederlands voor het eerst tegen in de sproke Van

den verwenden keyser van heraut Jan van Hol

(eind 14e eeuw). In deze sproke — een be--land
rijmde voordrachtstekst — vraagt de hoogmoedige keizer aan een knaap hoeveel hij
waard is, en krijgt als ontnuchterend antwoord de 29 zilverlingen. Ook in de oudst bekende druk van het Middelnederlandse volksboek van Ulenspieghel, ca. 1520 gedrukt door
Michiel Hillen van Hoochstraten te Antwerpen, komen we het volksverhaal tegen in het
hoofdstuk `Hoe Ulespieghel disputeerde onder die doctoren'. Hier wordt verteld hoe Uilenspiegel vragen beantwoordt van de rector
van de universiteit van Praag (Hoe diep is de
zee? Waar is het midden van de wereld? Hoe
ver en hoe breed is de hemel? Hoeveel dagen
zijn er verstreken tussen Adams tijd en nu?
Op de laatste vraag antwoordt Uilenspiegel
overigens: zeven, want daarna -beginnen de
dagen van de week telkens weer opnieuw).
Nagenoeg dezelfde vragen zijn nog te vinden
in het volksboekje De vermakelijke lotgevallen
van Tijl Uilenspiegel, gedrukt te Den Haag in
1841. Het hoofdstuk is in dit geval getiteld
`De groote thesis te Praag verdedigd' (xxi).
Het sprookje komt ook voor in de Kinderund Hausyndrehen van de gebroeders Grimm
onder de titel `Das Hirtenbiiblein' (nr. 152).
In deze versie gaat het om een herdersjongen
die bekendstaat om zijn wijze antwoorden, en
die in het paleis mag blijven wonen als hij drie
vragen van de koning kan beantwoorden. De
eerste vraag is: `Hoeveel druppels zitten er in
de wereldzee?' De jongen antwoordt dat hij
ze kan tellen, zodra de koning alle rivieren die
naar zee stromen heeft afgesloten. De tweede
vraag is: hoeveel sterren staan er aan de hemel? De jongen zet ontelbaar veel stippen op
een wit vel papier en zegt: `Zoveel. Tel maar
na.' De derde vraag luidt hoeveel seconden er
in de eeuwigheid zitten. Daarop begint de
jongen te vertellen: eenmaal per eeuw komt
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een vogeltje zijn snaveltje wetten aan de hoge
Diamantberg. Op de dag dat de berg daardoor helemaal is afgesleten, is de eerste seconde van de eeuwigheid voorbij. De koning
keurt de antwoorden goed en de jongen mag
in het paleis blijven wonen. Het `sans-souci'motief, alsmede het motief dat iemand in vermomming de plaats inneemt van een ander
om de moeilijke vragen van de vorst te beantwoorden, ontbreken in de Grimm-versie.
Daarmee lijkt de Grimm-versie toch enigszins bezijden de orale traditie van haar tijd te
staan.
Dit novellesprookje moet in de Nederlanden geliefd zijn geweest. Uit Nederland kennen we een achttiental varianten (het leeuwendeel komt uit Friesland), uit Vlaanderen
twintig. Omstreeks het midden van de ie
eeuw heeft de Friese verzamelaar Waling
Dykstra een versie opgetekend die gecontamineerd is met het » Slimme boerenmeisje
(AT 875)•
Degene die vermomd de plaats inneemt,
mag soms van positie ruilen met degene die
hij voordoet te zijn. Zo bijvoorbeeld in het
Groningse sprookje over de pastoor van Ten
Boer. De pastoor hindert de koning en krijgt
drie vragen voorgelegd. De vermomde koster
geeft de juiste antwoorden (onder andere:
hoelang duurt het om de aarde rond te reizen? Een dag, want zolang doet de zon erover). Aan het eind beloont de koning de gewiekste koster met het pastoorsambt, terwijl
de pastoor koster moet worden.
Op 14 juli 1 954 kreeg verzamelaar A.A.
Jaarsma het sprookje te horen van de toen 79
jaar oude Theunis van der Meer uit het Friese
Harkema. Het verhaal begint met het bekende motief dat de koning uit een bordje
met opschrift opmaakt dat de boer zonder
zorgen leeft. Om de boer eens wat zorgen te
geven, moet hij drie vragen kunnen beant-
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woorden, anders wordt hij ter dood gebracht.
De gewiekste knecht verkleedt zich als de
boer en krijgt de volgende vragen: hoeveel
emmers water kunnen er in de zee? Antwoord: twee, als de emmers maar groot genoeg zijn. Waar is het midden van de aarde?
Onder mijn voeten, meet maar na. Wie is de
grootste zondaar van de wereld? Ik, want ik
heb de plaats van de boer ingenomen. De koning moet erom lachen en laat het daarbij.
Hiermee sluit Theunis van der Meer het verhaal echter niet af: hij knoopt er nog drie bekende volksverhalen aan vast. De boer is de
knecht eeuwig dankbaar. Hij verklaart dat de
knecht bij hem geen kwaad meer kan doen.
De knecht wil dat wel eens zien. Hij snijdt van
alle paarden de staarten af en plant ze in de
grond. Vervolgens maakt hij de boer wijs, dat
alle paarden in de grond zijn gezakt. Als de
boer een paard er met kracht uit wil trekken,
staat hij alleen met een staart in zijn hand (AT
1004, `Hogs in the Mud'). Later is de boer aan
het ploegen. Omdat hij koude handen krijgt,
vraagt hij de knecht om zijn wanten te gaan
halen. Binnen zegt de knecht tegen de boerin
en de meid dat hij hun in opdracht van de
boer een pak rammel moet geven. De boerin
protesteert. De knecht roept naar de boer
buiten: `Eén of allebei?' `Allebei', roept de
boer, waarna de knecht de vrouwen een pak
slaag geeft (AT 1563, `Both?'). Na deze
tweede streek is de boer zo boos dat hij de
knecht wegstuurt: `Je mag hier geen voet
meer zetten.' Hierop koopt de knecht een
paard en wagen en vult deze met aarde. Hij
rijdt het erf van de boer op, en gaat op de
aarde in de kar staan. De boer kan hem niets
verwijten: de knecht staat op zijn eigen grond
(AT 1590, `The Tresspasser's Defense').
Hierom moet de boer zo hard lachen dat hij
besluit om de knecht weer in dienst te nemen.
Tussen de verschillende personages die in
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het sprookje optreden is in de regel een duidelijke hiërarchie te onderkennen. De vragensteller is steeds een persoon van macht en
aanzien. Hij stelt zijn vragen aan een ondergeschikte, meestal met de intentie om hem
het vuur na aan de schenen te leggen. Het feit
dat iemand zonder zorgen leeft, wordt niet
zelden door de superieur als een provocatie
opgevat. Regelmatig moet vervolgens gemeten of geteld worden wat onmeetbaar of ontelbaar is. De antwoorden worden vaak gegeven door een plaatsvervanger; iemand die nog
lager in de rangorde staat. De spanning ontlaadt zich als de plaatsvervanger zijn ontwapenend slimme en brutale antwoorden geeft.
Het zijn antwoorden die een trickster (gelijk
Uilenspiegel) waardig zijn. De underdog
wordt om zijn boerenslimheid uiteindelijk
gewaardeerd en regelmatig ook navenant beloond. De aantrekkingskracht van dit novellesprookje schuilt voor een deel in de raadselelementen en de humor, en in de wetenschap
dat een onaanzienlijk persoon zich kan meten
met de groten der aarde.
THEO MEDER
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TEKSTEN:

KONING LIJSTERBAARD

E

was eens een koning, die met een
dochter zat die zeldzaam mooi was, maar
ook zo trots en overmoedig dat geen vrijer
goed genoeg voor haar was. De één na de ander werd door haar afgewezen, en nog bespot
ook.
De koning wordt zo boos, dat hij zich voorneemt haar te laten trouwen met de eerste de
beste bedelaar die aan de deur komt. Die eerste de beste is een als speelman vermomde, afgewezen prins, die door de prinses indertijd
spottend Koning Lijsterbaard was genoemd
vanwege zijn spitse kin. Hij neemt haar mee
naar een armoedige hut, waar de prinses een
lesje in nederigheid krijgt. Ze deugt niet voor
het huishouden, kan niet spinnen of manden
vlechten en als marktkoopvrouw wordt zij
door pech achtervolgd. Uiteindelijk wordt ze
door de `bedelaar' naar het paleis van de prins
gezonden om daar dienst te doen als keukenmeid.
Op een dag wordt de bruiloft van de prins
gevierd. Ze wordt door de prins, die ze nu
herkent als de door haar afgewezen Koning
Lijsterbaard, opgemerkt en de feestzaal ingetrokken. Daar wordt ze onderwerp van spot
als de door haar verzamelde etensrestjes op de
grond vallen. Dan onthult de prins dat hij dezelfde persoon is als de bedelaar met wie ze
getrouwd is en dat alle ellende haar overkomen is om haar hoogmoed te breken.
R

Aldus verloopt het sprookje van Koning Lijsterbaard zoals dat is opgetekend door de gebroeders Grimm in hun Kinder- and
Hausmiirchen als 'König Drosselbart' (nr. 52,
vanaf 1812). In de catalogus van AarneThompson staat het sprookje geregistreerd
als AT goo, `King Thrushbeard'. Het valt on-
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der de reeks sprookjes met als thema `The
Shrewish Wife is Reformed' (AT 900-904),
waartoe ook de » Getemde feeks (AT 90 1) behoort. Het sprookje van Koning Lijsterbaard
is vooral in Europa verbreid, met een hoge
concentratie in de Scandinavische landen.
Ook in het Nabije Oosten, China en Amerika
is het bekend.
Het eerste verhaal dat met AT goo in verband gebracht wordt, is het gedicht Die halbe
Biree uit waarschijnlijk de r 3 e eeuw. Een ridder die een toernooi wint en daarmee de hand
van de prinses, wordt door haar bespot als hij
bij de maaltijd een halve peer ongeschild eet
en haar de andere helft aanbiedt. De vernederde ridder zint op wraak en keert verkleed
als nar terug naar het paleis. De prinses geeft
zich over aan haar lusten en brengt met hem
de nacht door. De volgende dag verschijnt hij
weer als ridder op het toernooi en door toespelingen op de voorgaande nacht te maken,
weet hij haar haar spot betaald te zetten.
Een soortgelijk verhaal uit de 14e eeuw is de
Clerus saga, die gebaseerd is op een Latijns
gedicht dat rond i 300 in Frankrijk verbreid is
geweest maar verloren is gegaan. De Clerus
saga werd opgetekend door een IJslandse bisschop, die het gedicht waarschijnlijk leerde
kennen tijdens zijn studie in Parijs. In dit verhaal wordt prins Clárus, die gekomen is om
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De koning wijst de haveloze speelman aan als
degeen met wie zijn dochter moet trouwen.
Illustratie van Rie Cramer in: Sprookjes van

Grimm, voor Nederland bewerkt door Onno Vere en
Christine Doorman. 's-Gravenhage/Batavia z.j.

de hand van prinses Serena te winnen, weggejaagd omdat hij tijdens de maaltijd met een ei
zijn gewaad besmeurt. Onder een andere
naam keert hij terug. Hij neemt drie prachtige tenten mee die de hebzucht van de prinses opwekken. Clárus vraagt voor elk een
nacht bij haar te mogen doorbrengen. Dit
staat ze toe, maar listig mengt ze een slaapmiddel door zijn drank zodat hij insluimert.
Pas de derde nacht lukt het hem de liefde van
de prinses te winnen. Ze trouwen en na de
bruiloft reist het stel af. Groot is de schrik van
Serena als ze op een morgen een lelijke kerel
naast zich vindt, die beweert haar echtgenoot
te zijn. Hij behandelt haar ruw maar ze verdraagt alle vernederingen geduldig. Hij
dwingt haar te gaan bedelen en in deze omstandigheid komt de door haar aanvankelijk
versmade prins Clárus langs, die haar tot drie
maal toe een oorvijg verkoopt. Dan openbaart hij zich als haar echtgenoot Clerus.
In dit verhaal ondergaat de prinses opeenvolgende vernederingen, maar het is niet de
prins zelf die de prinses begeleidt op deze weg
vol beproevingen. Dit is wel het geval in de
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roman De gravin van Toulouse uit de i 6e eeuw
van de Italiaanse dichter Alamanni. Hier ver
vernederde graaf, die bespot wordt-kledt
omdat hij bij de maaltijd een hem ontvallen
granaatappelpit van de grond opraapt, zich
als juwelenhandelaar, brengt in ruil voor
edelstenen enkele nachten bij de gravin door
en maakt haar zwanger. Ze vluchten en ze
wordt door hem niet alleen tot nederige arbeid maar ook tot diefstal gedwongen. Bij de
zogenaamde bruiloft van de graaf wordt ze
naar het slot gestuurd om te kijken of er iets te
stelen valt. Ze wordt ontmaskerd en ontdekt
dat de graaf haar man is.
Een versie die hier sterk op lijkt is het verhaal `La soperbia castecata' van Basile in de
novellenverzameling Pentamerone (1634-36).
Deze keer verkleedt de afgewezen huwelijkskandidaat zich als een tuinman die de prinses
omkoopt met kledingstukken. Bij Basile gaat
het echter uitdrukkelijk om een geschiedenis
van bestrafte hoogmoed, wat overeenkomt
met de meeste varianten uit de i ge en we
eeuw. In voorgaande besproken versies had
de prinses een reden om de prins af te wijzen,
namelijk zijn slechte tafelmanieren. De prinses hecht sterk aan respect voor de strenge tafelregels, maar blijkt diep te zinken op het gebied van de moraal als ze zich laat omkopen
en onteren door iemand van lagere stand. De
vernederingen die haar daarna ten deel vallen
ondergaat ze bewust als boete voor haar misstap. Bij Basile daarentegen is het haar trots
die haar iedere man doet afwijzen: geen man
is goed genoeg voor haar. De vernederingen
zijn bedoeld om die hoogmoed te breken.
In de Lage Landen zijn er weinig versies van
het sprookje te vinden. Voor zover bekend
zijn er slechts drie versies opgetekend, en wel
één Friese en twee Vlaamse.
Eén Vlaamse versie is te vinden in een bundel volksverhalen uit z 898, opgetekend door

Pol de Mont en Alfons de Cock. In dit verhaal
laat de trotse prinses de verliefde prins weten
dat ze hem niet eens als schoenpoetser zou
willen hebben. Deze besluit de verwaande
prinses haar botte antwoord betaald te zetten
en vertrekt naar de hoofdstad om als leerjongen bij een kapper in dienst te treden. Hij
heeft dit vak weldra zo goed onder de knie dat
hij opdracht krijgt de prinses te kappen. Met
gezang weet hij haar zo te bekoren dat ze hem
telkens weer wil horen zingen. Hij geeft haar
diamanten in ruil voor kussen en de prinses
ziet in dat ze zonder hem niet langer kan leven. Samen vluchten ze naar zijn land. De beproevingen blijven haar niet bespaard — uiteraard is één van haar taken het poetsen van zijn
schoenen. Op een gegeven moment wordt ze
gezelschapsdame van de koningin, die haar
zwarte nagels opmerkt. Haar man geeft haar
toestemming een schoenpoetser te laten komen om vervolgens zelf, gekleed in schitterende kleren, te verschijnen om zijn diensten
als schoenpoetser aan te bieden. De prinses is
beschaamd en voorgoed van haar hoogmoed
genezen.
In deze vertelling wordt wel het omkoopmotief genoemd als middel om de prinses te
winnen, maar het is bovenal de liefde van de
prinses die haar in zijn armen drijft. Haar
hoogmoed lijkt als sneeuw voor de zon te zijn
verdwenen, ondanks het standsverschil. De
vernederingen die de prinses na de vlucht
moet ondergaan zijn daarom moeilijker te
motiveren dan wanneer er sprake is van
dwang (zoals in de Grimm-versie) of van pure
omkoperij.
Verzamelaar Ype Poortinga heeft in de jaren zeventig een Friese versie opgetekend uit
de mond van meesterverteller Roel Piters de
Jong. In zijn verhaal moeten de huwelijkskandidaten eerst een examen afleggen. Tot verbazing van de prinses beantwoordt de door
C
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haar als `uleflapper' (uilenvanger, sukkel) uitgescholden prins alle vragen goed. Toch weigert ze met hem te trouwen, want ze stoort
zich aan zijn gebrek aan tafelmanieren. De
prins is echter vast van plan haar te veroveren
en weet als hofnar haar hart voor zich te winnen. De koning wil voorkomen dat hij straks
een nar als schoonzoon heeft en verbiedt hem
alle omgang met de prinses. De prinses is zo
verknocht aan de nar dat ze hem's nachts naar
haar kamer haalt. Dat gaat goed totdat ze
merkt dat ze zwanger is. Het stel wordt door
de koning weggejaagd en komt in een achter
te wonen, waar ze door markthandel in-burt
hun onderhoud kunnen voorzien. Na een tijd
reizen ze terug naar het land van de prins
waarna de onthulling en verzoening met de
ouders plaatsvinden.
Terwijl in voorgaande besproken versies
het leven na het vertrek uit het paleis moeitevol is en een zware beproeving voor de prinses, komt in dit verhaal juist de positieve kant
van het leven onder de gewone mensen naar
voren. Zo worden de enorme behulpzaamheid en vrijgevigheid van de arme mensen die
in de achterbuurt wonen benadrukt. De
nieuwe bewoners worden onmiddellijk voorzien van voedsel, meubilair en goede raad en
voelen zich al snel prima thuis in de buurt,
waar het om zo te zeggen 'ien greate famylje'
is. Ook met de boeren die hen op hun reis in
hun huis ontvangen kan het stel prima opschieten. Het is dan ook niet verwonderlijk
dat de prinses helemaal niet zo blij is als ze te
horen krijgt dat ze met een prins is getrouwd.
Ze is aan het vrije leven gewend geraakt en
bovendien verkiest ze de eerlijkheid van het
gewone volk boven de vleiende taal van het
hofpersoneel. Het enige voordeel vindt ze dat
ze nu wat ruimer in hun geld zitten.
Een afwijkende Vlaamse versie, maar met
hetzelfde thema van de prinses wier trots ge-
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broken wordt, is het verhaal over `De
hooveerdige prinses'. Het verhaal werd in
1917 opgetekend uit de mond van een Antwerpse dienstmeid. De prinses die zo trots is
dat ze reeds vele knappe en rijke prinsen afgekeurd heeft, trouwt uiteindelijk met een gouden prins. In het onderaardse paleis krijgt ze
slechts gouden spijzen en dranken voorgeschoteld, zodat ze als straf voor haar hoogmoed van honger en dorst omkomt. Hier lijkt
een versmelting te hebben plaatsgevonden
met het sprookje van de hebzuchtige » Ko
(AT 775) die zijn wens vervuld ziet
-nigMdas
dat alles wat hij aanraakt in goud verandert,
maar tot zijn schrik bemerkt dat dit ook met
zijn voedsel gebeurt.
Er worden verschillende interpretaties van
het sprookje gegeven. Het verhaal zou een
weergave zijn van het rijpingsproces van een
jonge vrouw die door haar man door de
`school des levens' geleid wordt tot de loutering voltooid is. Vanuit een christelijke optiek
wordt de man ook wel als God gezien, waarbij
de lijdensweg van de prinses de weg van de
beproefde gelovige verbeeldt die uitloopt op
de verlossing. Dienen en deemoed zijn hierbij
belangrijke waarden. Een andere zienswijze
is, dat het in het sprookje om mannenfantasieën gaat, die erom draaien de vrouw psychisch en fysiek te breken. Er bestaan ook interpretaties die het sprookje als opvoedend
vertelsel beschouwen, dat ons leert dat hoogmoed voor de val komt en bespotting van
andere mensen bestraft wordt. Een les die we
uit de Friese versie van Roel Piters de Jong
kunnen leren, is dat het geluk niet alleen te
vinden is in paleizen maar ook of juist onder
het gewone volk, wat bemoedigend is voor al
diegenen die geen adellijk bloed in hun aderen hebben stromen.
PAULIEN DAUDEIJ
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der een bijzonder hoofddeksel (de Frygische
muts). De slaaf die zijn haar verzorgt durft het
geheim niet verder te vertellen, maar is niet
bij machte om het helemaal voor zich te houden. Daarom graaft hij een gat in de grond en
fluistert het daar in. Riet spruit op in het gat
en eenmaal uitgegroeid herhaalt het, in beweging gebracht door de wind, de woorden
van de slaaf, zodat het geheim van Midas'
ezelsoren toch nog uitkomt.

i s c H E boeren hebben de sater Silenus, metgezel van de wijngod Bacchus,
gevangen en voor Midas, hun koning, geleid.
Midas, door Orpheus ingewijd in de riten van
Bacchus, herkent zijn gast, organiseert te zijner ere een groot festival en geeft hem dan
aan Bacchus terug. De god, verheugd, biedt
Midas aan een wens te vervullen.
Midas uit de wens dat alles wat hij aanraakt,
in goud mag veranderen. Dit gebeurt, en zelfs
het water dat hij beroert vloeit als goud door
zijn handen. Dan dekken zijn dienaren de tafel voor hem, maar tot zijn schrik kan hij niets
tot zich nemen, want alles wordt immers
goud. Gekweld door honger en dorst erkent
hij zijn dwaasheid en smeekt hij de godheid
hem zijn geschenk weer af te nemen. Bacchus
krijgt medelijden en gebiedt hem te baden in
de bron van een rivier. Dit doet hij en de tot
straf geworden gave vloeit weg met de
stroom.
Maar dwaas blijft hij. De herdersgod Pan
verstout zich te beweren dat zijn boerse spel
op de fluit dat van Apollo op de lier overtreft.
Een wedstrijd wordt georganiseerd en de
berggod Tmolus zal scheidsrechter zijn. Hij
wijst Apollo aan als overwinnaar. Iedereen
stemt hiermee in, behalve Midas. Apollo staat
niet toe dat zo slechte oren mensenoren blijven en verandert Midas' oren in ezelsoren.
De koning houdt deze oren verborgen on-

Uit de klassieke oudheid zijn meerdere Midassen bekend. De bekendste twee zijn de
Frygische wouddemon/bronnengeest Midas,
en Midas, de zoon van Gordius, de mythische
stichter van het Frygische rijk in Klein-Azië.
In de overlevering zouden deze twee weldra
samenvallen en zich ontwikkelen van een representantvan wijsheid, macht en rijkdom tot
het prototype van een mens die, verdwaasd
door hebzucht, zichzelf in het verderf stort.
Er deden vele verhalen over deze Midas de
ronde. Het bekendst geworden zijn wel bovenstaande twee, voor zover valt na te gaan
voor het eerst door Ovidius (43 v.C. - ca. 17
n.C.) in zijn Metamorphosen (xi, vs. 85-145) in
literaire vorm gegoten.
Deze twee verhalen werden in de literaire
overlevering ongemeen populair, al dan niet
met Midas als hoofdpersoon, meestal losgemaakt van de aanleidingen en toegespitst op
de dwaze wens of de oplossing die de barbier
bedenkt om zijn geheim van zich af te spreken. Beide werden daarbij een geliefd thema
in de beeldende kunst en tevens vele malen
gekozen als onderwerp voor toneelstukken
en opera's. In jongere tijd zijn ze ook uit de
mondelinge overlevering genoteerd; ze zijn
dus ook volksverhaal geworden.
Midas' goudwens (AT 775, `Midas' ShortSighted Wish') heeft als volksverhaal min-
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populariteit verkregen. Toch kent het als zodanig een groot verspreidingsgebied: hier en
daar in Europa en van het Midden-Oosten tot
China. In Vlaanderen is het niet gevonden,
maar uit Noord-Nederland, waar een stevig
didactisch verhaal meestal wel in goede aarde
viel, kennen we een vijftal notities: enkele
dicht bij het klassieke verhaal blijvende versies (een tovenaar of aardmannetje vervult de
goudwens van een koning of kalief met de bekende gevolgen) en enige meer bijzondere
uitwerkingen. In een naoorlogse Groninger
variant vindt een arme vrouw een zilveren
plaatje, waarop staat dat ze een wens mag
doen. Ze vraagt of het haar kindje altijd goed
mag gaan, zo goed als blinkend zilver. Dan
hangt ze het plaatje in de soep en voert deze
haar kind op. Langzaam verandert het kind in
zilver. Het kan niet meer bewegen en sterft.
Ze hebben het niet begraven maar omgesmolten.
Misschien spelen hier herinneringen mee
aan een vooroorlogs leesboek, Vader vertelt
weer oude verhalen, waarin te lezen stond dat
Midas ook zijn dochtertje in goud heeft veranderd. In Noord-Holland werd het aan het
eind van de vorige eeuw ook vastgeknoopt
aan het sprookje van » Wensen vervuld (AT
750A). Een hebzuchtige vrouw mag van een
reiziger, die ze onthaald heeft met de ver
er beter van te worden, een wens-wachting
doen en wenst dat alles wat ze aanraakt goud
wordt, of ze krijgt van hem een zilveren
staafje waarmee ze alles in goud kan veranderen. In het eerste geval sterft ze van honger en
dorst, in het tweede verandert ze haar handen
in goud en wordt zodoende ongelukkig.
Het verhaal van Midas' ezelsoren (AT 782,
`Midas and the Ass's Ears') werd bekender.
Anders dan dat over zijn goudwens, dat pas in
de renaissance populairder werd, werd het al
ingebed in de middeleeuwse literaturen, en in
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de latere mondelinge overleveringen vonden
de sprookjesverzamelaars het in Zuid- en
Zuidoost-Europa, in Azië (uitgezonderd het
noorden), Noord -Afrika en, een enkele keer,
in Zuid-Amerika. Het werd op verschillende
manieren uitgewerkt en uitgebreid. Waarom
de koning (tsaar, padishah, sultan, khan, raja,
enzovoort) bijzondere oren heeft, wordt
meestal niet verteld; wel dat hij dat niet wil
weten en zijn barbiers uit voorzorg na het
scheren / knippen stuk voor stuk om het leven
brengt, totdat de laatste, een jongen vaak nog,
dit weet te voorkomen of hem ervan weet te
overtuigen dat hij het geheim voor zich kan
houden. Soms zingt het riet als bij Midas zijn
geheim uit, maar vaker wordt bij toeval uit dit
riet, of uit de boom die het wordt toevertrouwd, een fluit, lier, harp of trommel (dit
vooral in Zuid-Azië) gemaakt die ervan kond
doet (vergelijk ook » Zingende doodsbeentjes, AT 780).
Naast ezelsoren vinden we ook andere bijzondere kenmerken die de koning wil verber
gen. Van de mythische Ierse koning Labhraidh Loingseach wordt vanaf de ioe eeuw
verteld dat hij paardenoren had en daarom
elke barbier doodde. Een weduwe weet hem
over te halen haar zoon, die als volgende voor
die taak wordt aangewezen, te sparen; hij zal
het geheim weten te bewaren. Maar de last is
te zwaar voor de jongen. Hij wordt er ziek van
en een druïde raadt hem aan om het een
boom (de eerste die hij links van een viersprong ziet) te vertellen. De jongen knapt nu
op, maar Craiftine, de harpspeler van de koning, maakt van de boom, een wilg, een
nieuwe harp en deze zingt het geheim uit. De
koning leert nu met zijn paardenoren leven.
Deze Keltische overlevering vond ook haar
weg in het oude Wales, Cornwall en Bretagne, waar hij met een koning Mark (betekent: paard) werd verbonden, en vandaar met
-

200

Koning Midas

de Oudfranse Tristan-en-Isolde-traditie (de
Tristan van Bérol, na I190), waarin koning
Mark een oom van Tristan is. In Ierland bleef
deze redactie buitengewoon geliefd; zij is er
meer dan honderd keer opgetekend.
In het (voormalige) islamitische cultuurgebied heeft de vorst vaak twee horens op zijn
hoofd (soms ook één). Hij wordt dan wel
Iskander genoemd. We hebben hier te maken
met een verbinding met de islamitische
Alexander-traditie. Volgens de koran (Soera
I 8, 82) had Alexander de Grote twee horens
op zijn hoofd, waarom hij Zu'l-Qarnain ('die
met de twee horens') werd genoemd. In de
Balkan, waar deze redactie eveneens circuleerde, werd dit ook verteld van tsaar Trojan
(= de Romeinse keizer Trajanus, 53-117
n.C.). Deze zou naast geitenoren een varkenssnuit en een hondenstaart hebben gehad.
Ook hij doodt alle barbiers. De volgende kan-

Midas verkiest Pan met zijn fluit boven Apollo
met zijn snaarinstrument, en wordt gestraft met
ezelsoren. Tekening Hans Speckaert, midden
i 6e eeuw, Uffizi, Florence.

didaat, een jongen, maakt een kaasje van de
melk van zijn moeder en geeft dit de tsaar.
Nu zijn ze broers, ze zijn gevoed met de melk
van dezelfde vrouw, en daarom mag de tsaar
hem niet doden. Naast de ezels-, honden- en
geitenoren of -horens vinden we ook nog
bokkenoren (Griekenland), ossenoren (India), een varkenskop (Bosnië), een ezelsvoet
(India) en een hoofd met uitslag (Thailand).
In India is het motief ook zo uitgewerkt: een
koning moet een wind laten, schaamt zich
hiervoor, doet dit achter een boom, van de
boom wordt een trommel gemaakt, enzovoort.
In Vlaanderen en Nederland is het verhaal
van Midas' oren niet opgetekend, maar mis-
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schien is het in de Noordelijke Nederlanden
toch wel bekend geweest. Een spoor is mogelijk te vinden in laat-middeleeuwse, vroeg
Friese en Hollandse historie --nieuwtjds
werken. Daarin wordt een apocriefe koning
van West-Friesland genoemd, Richard Arundel. Hij moet heel groot geweest zijn, was getrouwd met een uit Albion afkomstige reuzin
en had ongemeen lange oren, vandaar dat hij
Koning Ezelsoor genoemd werd. Het
waarom van deze bijnaam wordt niet gegeven, maar dit verhaal zou erachter kunnen
zitten.
JURJEN VAN DER KOOI

Boekenoogen 1 9 0 4 pp. 249-250; DS III,
nr. 104; De Haan 1976, pp. 21-22; Poortinga 1982,
pp. 58-60; Wolf 1843, nr. 5.
STUDIES: AT 775 en 782; Boskovic-Stulli X967; EM
SV. Midas; Lehmann-Nitsche 1935; 0 Hogain 1990,
pp. 267-268; Röscher 1884-1937, 11.2, kol. 29542968; Tubach 1969, nr. 293; VDK p. 362.
TEKSTEN:
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DE KOPPIGE VROUW
R R E G I E N (Gerritje) is een even eigenwijze als koppige vrouw. Op een dag
wandelt zij met haar baas (haar man) langs
een veld. Baas denkt dat ze dit jaar de rogge
wel vroeg zullen maaien. Garregien is weer
eens slechtgehumeurd en dwars, en zegt dat
ze de rogge best zouden kunnen knippen in
plaats van maaien. Baas houdt zich in, maar zij
blijft doorzeuren, ook als de meester en de
dominee haar ongelijk geven. Ze lopen langs
de IJssel naar huis en baas, haar dwarsigheid
goed zat, pakt haar op en houdt haar in het
water: `Nu vraag ikje, wordt de rogge geknipt
of gemaaid?' — `Geknipt!' Hij laat haar iets
verder zakken, maar zij geeft niet toe, en ook
niet als hij haar een flink stuk onder water
houdt — ze maakt dan met de vingers nog een
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knippende beweging. Ze ontglipt hem en
zinkt. Hij loopt met de stroom mee om haar
als ze boven komt weer op te vissen, maar zijn
buurjongen weet het beter: ze heeft haar hele
leven al tegen de stroom in geroeid, hij moet
haar stroomopwaarts zoeken. En ja hoor, ze
krabbelt stroomopwaarts, maar wel aan de
verkeerde kant, weer uit de rivier.

Dit verhaal vertelde mevrouw Klaasje Rotstein-Van den Brink (Zalk, i 919-1997) — toen
nog in de regio bekend als Klèusien taut Zalk,
later als Klazien uit Zalk een nationale beroemdheid — ons in 1982. Het is een van de
kabinetstukjes die ze graag op haar lezingen
te berde bracht. Ze combineert hier twee ver
uit de bekende en geliefde themati--haltypen
sche groep grappige verhalen over door en
door dwarse vrouwen: `Geknipt of geschoren' (AT I 365B , ` Cutting with the Knive or
the Scissors') en `Vrouw drijft stroomopwaarts' (AT 1365A, `Wife Falls into Stream').
Een derde verhaal uit deze groep is 'Luizenknipper' (AT 1365c, `The Wife Insults her
Husband as Lousy-Head'). Het loopt als `Ge
geschoren', alleen beschuldigt de-kniptof
vrouw hierin haar man ervan, al dan niet ten
onrechte, dat hij onder de luizen zit. Als hij
haar hierop onder water houdt, maakt zij nog
een luizenknippende beweging.
Met Garregien loopt het nog redelijk af.
Mild als Klèusien is, laat ze haar het bad in de
rivier overleven, maar het gangbare slot is dat
de vrouw door haar man wordt verdronken.
Het doel van deze verhalen, aangeven dat de
plaats van de vrouw onder de duim van de
man is, vraagt blijkbaar om zo drastisch mogelijke maatregelen. Het is een in het volksverhaal op talloze manieren uitgesponnen
thema. De uitwerking op bovengenoemde
wijze heeft geleid tot deze uitgesproken Eu-
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ropese verhalengroep. We vinden deze drie
verhaaltypen verspreid over heel Europa, met
enkele uitlopers naar het Midden-Oosten,
Noord-Amerika en Zuid-Afrika, waarbij, net
zoals hier, de A- en des -redactie regelmatig
gecombineerd worden.
Lange tijd kwamen deze verhalen alleen
voor in de literaire overlevering, waarin ze tot
diep in de i ge eeuw in telkens nieuwe vormen
een grote populariteit bereikten. Twee tradities zijn hierin te onderscheiden, die in de
nieuwe tijd langzaamaan in elkaar schuiven.
De eerste is een primair humoristische traditie, gericht op de komieke kanten van de eeuwige strijd tussen man en vrouw om het laatste woord èn het onvermogen van de man om
deze te winnen, de tweede een meer didactisch-vermanende, de ongehoorzaamheid en
misplaatste trots van het vrouwelijk geslacht
hekelende. De eerste traditie begint met Aen B -versies in de fabelcollectie Isopet (ca.
I I 70-80) van de Franse dichteres Marie de
France en vindt haar voortzetting in middeleeuwse boerdengenres als de Franse fabliau
en de Duitse Mire en na de middeleeuwen in
de dan opbloeiende humoristische lectuur,
vooral in kluchtboeken en almanakken. De
tweede lijn begint met de preekexempels van
de in T 240 gestorven aartsbisschop van Accra
in Palestina, Jacques van Vitry. Hij kende al
alle drie de typen en beweerde — maar dat zegt
weinig, want dit is een bekende topos in de literaire presentatie van vertelstoffen — ze gehoord te hebben. Tot ver in de i 8e eeuw bleven preekheren, vooral katholieke, deze stoffen als behartigenswaardige exempels aanhalen. Sommige literaire bewerkingen, zoals die
van Jean de La Fontaine (1621 -95) van de Aredactie ('La femme noyée', in zijn Fables choisies, 1668; III, 16), werden heel bekend en
beïnvloedden ook de latere mondelinge overlevering.

Ook in het Nederlandse taalgebied speelden deze verhalen een rol in de literaire overlevering. Een B -versie vinden we bijvoorbeeld onder de exempels in de Twispraec der
creaturen (1481), een A -versie in het Amsterdamse kluchtboek De nieuwe Vaackverdrjver
<Nederlandsche Verteller (1669), en de kluchtverzamelaar Aernout van Overbeke (163274) nam een c -versie op in zijn handschrift
Anecdota sive historiae jocosae. Versies A en c
vinden we ook in i ge-eeuwse Nederlandse en
Vlaamse almanakken.
Alle drie de typen circuleerden hier ook in
de mondelinge overlevering, in Vlaanderen
alleen B en c . Types was in de volksmond,
tenminste in Noord-Nederland, waar het
twintig keer opgetekend is, verreweg het bekendst, A en c zijn door de verzamelaars hier
maar een paar keer aangetroffen. Gewoonlijk
gaat de twist tussen man en vrouw over de
vraag of een heg geschoren of geknipt is. Geschoren zegt de man, geknipt zegt de vrouw.
Saillant detail is nogal eens dat de man de
vrouw in de bij het huis staande waterton
stopt; niet overal was een sloot of rivier bij de
hand. Meestal verdrinkt de man zijn vrouw;
dat ook hij de wijste zou kunnen zijn en toegeven, komt bij de vertellers en vertelsters,
want ook die vertellen deze verhalen graag en
instemmend, niet op.
Alleen uit Friesland bekend is de volgende
specifieke uitwerking van de aanleiding tot
het verdrinken van de ontembare vrouw: haar
schoonvader is failliet gegaan en heeft maar
vijf procent van zijn schulden kunnen betalen. Als ze haar man dwars wil zitten — en dat
wil ze voortdurend — scheldt ze hem uit voor
'Vijfprocent'. Als hij, tot het uiterste getergd,
haar ditvoor eens en altijd af wil leren en zonder succes met de bekende onderdompelingsprocedure begint, is het laatste wat ze doetvijf
gespreide vingers (of ook wel: twee vingers in
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de vorm van een Latijnse v) boven water steken (VDK I365:I, `Vijf procent'). Deze jonge
Friese redactie is ongetwijfeld geënt op een
destijds vaak voorgedragen en nu nog wel bekend rijmstuk van de Grouwster onderwijzer
Cornelis Wielsma (I 845- i 92 2): 'Fiif persint'
(1888).
JURJEN VAN DER KOOI
Bloemhoff-de Bruin/Van der Kooi 1984,
nr. I2; De Meyere 1925-33, II, p. 211; Van Overbeke
i99i, nr. 692; Poortinga 1 979, P• 309; Roeck 198o, pp.
175, 264; Wielsma 1902, pp. 90-93•
STUDIES: AT 1365 (1365A-c); EM V, kol. I077-I082;
Frosch-Freiburg 1971, pp. '37-14'; De Meyer 1 968,
p. I o8; Moser-Rath 1 994 Pp. 271-28 I; Röhrich 196267, II, pp. 156-212, 486-488; Sinninghe 1 943a, P• 35;
Tubach 1969, nr. 2023, 5285; VDK p. 446.
TEKSTEN:

LANGE WINTER
EN boer hangt na de slacht een groot
stuk spek in de schoorsteen en zegt tegen zijn vrouw: `Dat is voor de lange winter.'
Als op een dag de boerin alleen thuis is, komt
er een bedelaar langs. Het valt de boerin op
dat de bedelaar bepaald lang van stuk is.
Voorzichtig informeert ze: `Bent u misschien
de lange Winter?' De bedelaar beaamt dit —
zijn achternaam is inderdaad Winter. `Dan
heeft mijn man dit voor u bewaard', zegt de
vrouw. Ze pakt het stuk spek en geeft het aan
de bedelaar, die dankbaar met het geschenk
vertrekt. Vanzelfsprekend haalt ze zich met
deze stommiteit vervolgens de woede van
haar echtgenoot op de hals.

Dit grappige sprookje, dat in de catalogus van
Aarne-Thompson staat gecatalogiseerd als
AT 1541, `For the Long Winter', kent een
brede verspreiding over West-Europa, de
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Balkan, het hele Midden-Oosten, Rusland,
Turkije, India, Sri Lanka, Noord- en Midden-Amerika en Zuid-Afrika. De oudst bekende versie is gevonden in de novelle De malitia in inganno van de Italiaan Sercambi uit ca.
1400. Het sprookje is ook zeer populair (geweest) in Nederland en Vlaanderen en is vele
tientallen malen door verzamelaars uit de
mondelinge overlevering opgetekend. Alleen
al in Friesland is het verhaal in de ie en we
eeuw zo'n veertig keer opgetekend.
Het ligt voor de hand dat bij zo'n verscheidenheid aan optekeningen uit de volksmond
er ook de nodige variatie is opgetreden. Zo
kan de domme persoon een boerin zijn, maar
ook een domme huishoudster, huisvrouw,
dochter of een dom broertje. Wat meestal
wordt weggegeven is vlees (spek, worst of
zelfs een heel varken) en spaargeld. De ontvangende persoon is vaak een arme man, een
zwerver of een bedelaar, soms een venter of
een crimineel. Niet zelden is hij lang van gestalte, maar dat is niet steeds noodzakelijk.
Dat hangt af van de naam die de persoon in
navolging van de spreekwoordelijke uitdruk
meekrijgt: de lange Winter, de lange-king
Lente, de koude Winter, de grauwe Winter,
de oude Dag enzovoort.
In veel gevallen is er sprake van toeval dat de
bedelaar nu juist Winter heet. Maar in andere
varianten heeft de bedelaar gehoord wat de
man heeft gezegd. Bij afwezigheid van de
echtgenoot profiteert de bedelaar vervolgens
van de domheid van de vrouw, en doet hij zich
slechts voor als iemand die Winter heet.
Het verhaal over de Lange Winter kan als
een losse grap verteld worden, maar gaat ook
regelmatig een verbintenis aan met andere
(korte) grappige vertellingen. Zodoende
kunnen vertellers cycli van grappen creëren
waarin domme mensen een hoofdrol spelen.
Een zeer voor de hand liggende combinatie is
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die met het verhaal over de » Domme echtgenote (AT I 384), maar de anekdote over de
Lange Winter is bijvoorbeeld ook aangetroffen in combinatie met de » Student uit het paradijs (AT 154o) en » Rovers onder de boom
(AT 1653). In een variant, opgetekend te Rotterdam in 1894, snelt'de boze boer te paard
achter de bedelaar aan. Deze verstopt zijn
buitgemaakte worsten snel achter een boom
en zegt tegen de boer dat hij iemand met het
vlees het bos in heeft zien vluchten. Aangezien de boer niet te paard het bos in kan, wil
de man het dier wel zolang vasthouden.
Zodra de boer is verdwenen, rijdt de bedelaar
weg met het paard en de worsten (vergelijk de
» Meesterdief: de jongen die stelen leerde).
Een sprookje als dat van de Lange Winter
verschaft verteller en luisteraars plezier in de
domheid van andere mensen — het is overigens opvallend hoezeer domme vrouwen in
deze vertelling in de meerderheid zijn. Grappen over andermans domheid verlenen verteller en luisteraars een aangenaam gevoel
van superioriteit: zij zijn heus ook wel eens
dom, maar zo dom gelukkig niet! Domheid is
een belangrijk thema in historische anekdoten, en ook in de moderne grappige vertellingen is het nog steeds een van de meest geliefde thema's. We hoeven daarbij alleen
maar even te denken aan de Nederlandse Belgenmoppen en de (uit de vs overgewaaide)
domme-blondjes-moppen.
THEO MEDER

Boekenoogen 19o3a, pp. 185-187; De
Haan 1949; De Meyere 1925b; De Mont/De Cock
1898, pp. 256-259; Poortinga 1 9799 PP. 317-320; Sinninghe 1 94 2 , PP• 56-57; Teirlinck 1897-98.
STUDIES: AT 154I; BP I, pp. 52I, 526; EM S.V. Fur den
langen Winter; Escher 1995; Liungman 1961, p. 309;
De Meyer 1968, p. 117; Sinninghe 1 943a, P• 39; VDK
pp. 485-486.
TEKSTEN:

LIST EN LICHTGELOVIGHEID

D

studenten verkleden zich als boer
om een boer die met drie kalveren naar
de markt gaat beet te nemen. Telkens vraagt
een student hoeveel geld de boer voor zijn
drie ezels wil hebben. Uiteindelijk raakt de
boer ervan overtuigd dat hij ezels heeft en
verkoopt hij ze voor een luttel bedrag.
De boerin is boos en verzint een list. De
boer gaat naar de markt met een pot vol ontlasting en een dun laagje honing erbovenop.
De studenten betalen een prijs die overeenkomt met het verlies op de kalveren. Als ze
evenwel uit de pot gaan eten en het bedrog
merken, gaan ze de boer opzoeken.
De boerin draagt haar man op zich dood te
houden. Een student besluit echter het lijk
nog wat `honing' in de mond te stoppen en
laat zijn broek zakken. Daarop bijt de boer in
het achterwerk van de student. De studenten
schrikken van de opstanding van de dode en
slaan op de vlucht.
RIE

Zo verloopt in het kort het komische sprookje
over list en lichtgelovigheid zoals dat in 1911
is verteld door veehouder Jan Lof uit Zuider
(Noord-Holland). Het is een van de-woude
vier versies die door de verzamelaar en arts
Cornelis Bakker in de omgeving van Broek in
Waterland is opgetekend (archief Pi M I ). Een
andere versie hoorde Bakker in i go i van veehouder Dirk Schuurman te Broek. Hierin
heeft een weduwe een varken dat ze voor een
`mooi stuivertje' wil verkopen. Haar zoon
gaat ermee naar de markt en laat zich door
studenten beetnemen, die het varken voor
een glimmend nieuwe stuiver kopen. Hierop
keert de jongen terug naar de markt met een
pot met poep met een blaas eroverheen gespannen. Hij verkoopt de pot voor veel geld

List en lichtgelovigheid
aan de studenten als `de geest der profetie'.
Nadat de studenten het bedrog hebben bemerkt, gaan ze verhaal halen. De jongen
houdt zich dood en bijt een van hen in de bil.
Dan slaan de studenten weer op de vlucht.
Een derde versie werd verteld in 1903 door
een anonieme informant uit Uitdam, die de
dokter naar een spoedgeval roeide. De versie
is vrijwel identiek aan die van Schuurman, alleen verkoopt de jongen ditmaal bloempotten met poep en spreekt hij van de `gave der
profetie'. De vierde versie tenslotte werd
eveneens in 1903 verteld door een go-jarige
informant uit Uitdam. Zijn verhaal verloopt
in het kort aldus: vijftig studenten verteren
het nodige in een herberg. Eén student werpt
zich op om af te rekenen. Hij draait zijn hoed
in de rondte en de kastelein zegt dat het verrekend is. In de tweede herberg herhaalt zich
dit tafereel. De andere studenten willen nu de
hoed kopen en betalen er een omvangrijke
som geld voor. Bij een volgende bezoek aan
de herberg draaien ze met de hoed, maar de
kastelein zegt desondanks dat ze hun verteringen moeten afrekenen. De eerste student
blijkt een grap met hen te hebben uitgehaald:
hij had de kasteleins van tevoren betaald om
zo de hoed voor veel geld te kunnen verkopen. Het motief van de slachtoffers die wraak
proberen te nemen ontbreekt in dit geval.
Het staat wel vast dat geen van deze vier vertellingen is beïnvloed door het sprookje zoals
het voorkomt in de Kinder- and Hausmdrehen
van de gebroeders Grimm. Dit sprookje, gepubliceerd onder de titel `Das Bürle' (nr. 61),
hoorden zij van vrouw Dorothea Viehmann
uit Zwehrn. Het sprookje vertelt weliswaar
over een arm boertje dat zich met listen weet
te verrijken ten koste van zijn goedgelovige
slachtoffers, en vervolgt met een vergeefse
poging van zijn slachtoffers om zich op hem
-te wreken. Maar aan de andere kant is het
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sprookje voornamelijk opgebouwd uit plotelementen uit de sprookjestypen `Trickster
Discovers Adultery: Food Goes to Husband
Instead of Paramour' (AT 1358c) en bovenal
» Grote Klaas en Kleine Klaas (AT r 5 3 5).
In de internationale volksverhalencatalogus
van Aarne en Thompson staat het grappige
sprookje van list en lichtgelovigheid geregistreerd als AT I 5 3 9, `Cleverness and Gullibility'. Het sprookje kent een ruime verspreiding over Europa en is ook in vrijwel heel
Azië bekend, onder andere in India, Indonesië en China. Een tweetal optekeningen uit
Afrika is geregistreerd. In de Verenigde Staten is het sprookje opgetekend in het Engels
en het Spaans. In Midden- en Zuid-Amerika
is het gevonden in Mexico, Brazilië, Argentinië, Chili en Puerto Rico, op Cuba en Jamaïca.
In de pseudo-magische voorwerpen en dieren die de hoofdpersoon te koop aanbiedt,
schuilt de nodige variatie. Naast een pot met
voorspellende krachten en een hoed die alles
betaalt vinden we: een pot die vanzelf kookt
(als zelfstandig verhaal: vD K 15 3 9c, `De zelfkokende pot'), bezems die vanzelf vegen, een
helderziende koeienhuid, een paard dat goud
kan kakken, een toverstok of -fluit die doden
laat herrijzen en een konijn dat brieven kan
bestellen. Ook de slotscène kan variëren. De
held laat zich soms levend begraven en steekt
zijn tegenstander door de grond met een mes.
Soms wil men de held in een zak (of een ton
met gaten) stoppen om hem te verdrinken.
De held slaagt er via een list echter in om een
ander in de zak (of de ton) te laten plaatsnemen. Hij speldt bijvoorbeeld een herder op
de mouw dat ze hem burgemeester willen
maken. Daar voelt de herder veel voor en hij
ruilt met de held van plaats, waarop de laatste
zich met de schapen uit de voeten maakt (deze
ontknoping hoort bij » Grote Klaas en Kleine
Klaas).

• ^,

Luilekkerland

Behalve in Noord-Holland is het sprookje
in Nederland ook opgetekend in Groningen
(1 ge eeuw), Gelderland (19e en 2 oe eeuw) en
Friesland (19e en we eeuw). Ook in Vlaanderen is het sprookje goed bekend. In de Friese
vertelling van Steven de Bruin — door Ype
Poortinga opgetekend op 29 oktober 1 979 —
wordt verhaald hoe een oud-tamboer een
partij `wonderbezems' slijt aan een paar
kooplui. Deze kooplui komen even later verhaal halen als de duurbetaalde bezems niet uit
zichzelf blijken te kunnen vegen. De bezembinder houdt zich dood, wat de ene koopman
de woorden ontlokt: `By 't libben hat er us
beskiten en no sil ik him yn 'e dea beskite' (Bij
zijn leven heeft hij ons bedrogen en nu zal ik
hem bij zijn dood eens beschijten). Daarop
volgt de scène waarbij de koopman gebeten
wordt. De andere koopman merkt dan op dat
zijn vader toch gelijk had, want die zei altijd:

LUILEKKERLAND

M in Luilekkerland te komen moet men
zich door een rijstebrijberg heen eten.
Je kunt in Luilekkerland de hele dag luieren,
want de (inmiddels spreekwoordelijk geworden) gebraden vogels vliegen je vanzelf in de
mond. Er lopen gebraden varkens in het rond
met het eetgerei al in hun rug. De huizen zijn
er gemaakt van pannenkoeken, wafels en andere lekkernijen (vergelijk » Hans en
Grietje).

O

Het sprookje van Luilekkerland is in essentie
geen verhaal met een narratieve plot, maar
eerder een opsomming van heerlijkheden, al
wordt de vertelling soms wel in de vorm van
een utopisch reisverslag gegoten. De kenmerken van het land waar niemand hoeft te
werken voor zijn levensonderhoud valt door

In deade moat men noait beskite.
Dan wurdt er lulk en kinjin bite.
[Een dode moet men nooit beschijten.
Dan wordt hij kwaad en kan je bijten.]

Opvallend aan veel versies van het grappige
sprookje over list en lichtgelovigheid is, dat
de held `dom-slim' is. In eerste instantie laat
hij zich tamelijk naïef beetnemen, maar veryolgens ontwikkelt hij (soms met hulp van
een medestander) een slimheid die hem in
staat stelt zijn verliezen (meer dan) goed te
maken, en zijn gram te halen bij zijn aanvankelijke plaaggeesten.
THEO
TEKSTEN:
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Liungman 1961, pp. 307-308; De Meyer
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iedere verteller naar believen in te vullen en

uit te breiden: men kan in Luilekkerland het
geld van de boom schudden. De wind geurt er
naar bloemen. Als het er sneeuwt, is het poedersuiker. Uit fonteinen vloeit de wijn rijkelijk. Men kan er baden in levensbronnen,
waardoor bejaarden weer jeugdig worden.
Op het befaamde schilderij over Luilekkerland van Pieter Brueghel uit i 567 zien we de
ridder, de lansknecht, de boer en de geleerde
gestrekt liggen te midden van spijzen en
dranken. Een gebraden varken en een gedopt
ei lopen er rond met een mes in zich gestoken.
In de verte zien we de melkzee met een bootje
erin, en iemand die zich met een houten lepel
zojuist door de brijberg (toen nog van boekweit) heen heeft gegeten. Twee eeuwen eerder maakte Boccaccio (I 313-75) in zijn Decamerone al toespelingen op het zorgeloze leven
in een imaginair land waar een berg staat van
geraspte Parmezaanse kaas, waar in de beken

Luilekkerland
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Midden-Oosten, Afrika, China, Chili, Puerto
Rico, en in de Engelse en Spaanse taalgemeenschappen van de Verenigde Staten. De
oudste voorstellingen van aardse paradijzen
waarin voedsel en drank zich overvloedig aan
de mens, die niet hoeft te werken, aanbieden,
treffen we aan bij klassieke auteurs als Nikophoon, Pherekrates, Telekleides, Petronius,
Lucianus, Ovidius en Herodotus. De wensdroom zelf is derhalve al heel oud. Dat de
klassieke teksten de directe bronnen geweest
zouden zijn voor de latere Luilekkerland sprookjes, is evenwel onwaarschijnlijk.
Een gebraden vogel en een gebraden varken,
Een goed voorbeeld van Luilekkerland als
gereed om te worden opgegeten. Illustratie in
leugensprookje
treffen we in de Kinder- and
uitgegeven
en
De Nieuwe Reis naar Luilekkerland,
Hausmdrehen van de gebroeders Grimm onwaarschijnlijk ook vervaardigd door Jan-Baptist
Ulrich te Rotterdam, eerste helft i ge eeuw.
der de titel `Das Marchen vom Schlauraffenland' (nr. 158). Ook hierin komen heerlijkhewitte wijn vloeit en waar men in overvloed den aan bod, zoals de warme pannenkoeken
macaroni en ravioli te eten kan krijgen (viii, die aan een lindeboom groeien. Verder is er
sprake van een rivier van honing. Maar de on3). Het zal duidelijk zijn dat 's lands eetgewoonten vaak in het sprookje gereflecteerd mogelijkheden overheersen en lang niet alle
elementen uit dit leugensprookje komen het
worden.
Dergelijke verbeeldingen van Luilekker- luie leven van de mens ten goede. Het
land dragen alle trekken in zich van een wens- sprookje vertoont dan ook duidelijk trekken
droom. Luilekkerland is een profaan paradijs. van het populaire thema van de omgekeerde
Niet zelden echter worden de mededelingen wereld (mundus inversus): de zwakke is sterk,
over Luilekkerland door de vertellers gepre- de dieren doen mensenwerk, vrouwen hebsenteerd en gerelativeerd als leugens. Het ben mannelijke eigenschappen enzovoort.
Voor hun Luilekkerland-sprookje hebben de
sprookje van Luilekkerland wordt in de vakli
dan ook tot de zogenaamde leugen--terau gebroeders Grimm zich gebaseerd op het
sprookjes gerekend, net als bijvoorbeeld de » 14e-eeuwse Middelhoogduitse gedicht Só ist
Münchhausiaden (AT 1889), de » Reusach- diz von logenen.
Luilekkerland-verhalen zijn ons in de Lage
tige vis (AT 1960B) en het » Schip van Sinternuit (AT i 96oH). In de volksverhalencata- Landen het vroegst overgeleverd in Middellogus van Aarne en Thompson staat het nederlandse rijmteksten uit de i 5e en 16e
sprookje geregistreerd als AT 1930, `Schla- eeuw. Luilekkerland heet in die gedichten
raffenland (Land of Cokaygne)'. De monde- nog 'Cockaengen' (Kokanje, vgl. het plaatsje
linge verspreiding van het sprookje is tamelijk Kockengen in de provincie Utrecht). Het
beperkt. Naast Noord- en West-Europa vin- woord stamt uit het Oudfrans en betekent zoden we het sprookje in Slovenië en Rusland. veel als `het land van de honingkoeken'. De
Verder is het enkele malen opgetekend in het oudst bekende tekst waarin de naam voor-
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komt, is een Latijns lied uit de Carmina Burana (begin 13 e eeuw), alwaar opgemerkt
wordt: `Ego sum abbas cucaniensis' (Ik ben de
abt van Kokanje). Uit ca. 12 50 stamt vervolgens het Fabliau de Coquaigne, een komisch
Oudfrans gedicht waarin het land nader beschreven wordt. De benaming `Luilekkerland' duikt het eerst op in de Middelnederlandse prozatekst Van 't Luye-Lecker-Landt
uit 1546, een bewerking van het Duitse
Schlauraffenlandt van Hans Sachs uit i 5 30.
Dit zijn dan — in de optiek van Herman Pleij —
de schriftelijke fixaties van oudere mondelinge plattelandsfolklore. Waar in de agrarische samenleving harde arbeid en immer
dreigende hongersnood centraal stonden,
kon Luilekkerland uitgroeien tot het gedroomde aardse paradijs, waar men nooit
hoefde te werken en naar believen kon eten
en drinken. Er is zelfs wel, door de Italiaanse
literatuurhistoricus Camporesi (geciteerd

Luilekkerland of Het land van Cocagne, schilderij
van Pieter Brueghel de Oude, 1567. Alte Pinakothek, München.

door Pleij), beweerd dat de Luilekkerland voorstelling een rechtstreeks gevolg is van
ernstig voedselgebrek en de hallucinaties die
daarmee gepaard kunnen gaan. Thans niet
langer aanvaard is de suggestie van Poeschel,
als zou de voorstelling van Luilekkerland
wortelen in het Germaans-mythische Asgard
of Walhalla.
In de laat-middeleeuwse literaire optekeningen constateren we reeds adaptaties ten
behoeve van een burgerlijk publiek. De paradijselijke staat van Luilekkerland wordt uitgewerkt tot de reeds geconstateerde omgekeerde wereld. In die omgekeerde wereld
staan regelmatig de mensen die zich het lamlendigst gedragen het hoogst in aanzien. Aldus beginnen de Luilekkerland-teksten uit te
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groeien tot schoolvoorbeelden van hoe het in
de echte burgermaatschappij niet moet. De
omkering moet in feite burgerdeugden als
werklust, gezond verstand, spaarzaamheid en
beschaafd gedrag propageren. Luilekkerland
is letterlijk het land voor de 'luye lecker', de
luie lekkerbek, of negatiever geformuleerd:
de werkschuwe vreetzak. De i 6e-eeuwse prozatekst eindigt niet voor niets met de woorden: `Want luy en ledigh noyt deught'. De
omgekeerde wereld is de verkeerde wereld.
Uit de 17e eeuw stamt het Verhael met den
Almanach van het Luylecker- Landt, daermen
den kost crjght sonder wercken, gedrukt te Antwerpen door Jacob Mesens. Dit is een miniboekje met niet minder dan tien houtsneden.
Het boekje bevat twee gedichten, waarvan de
eerste getiteld is Broeder Luyaert, patroon van
't Luy-Leckerlandt. In dit gedicht richt een
jonge drinkebroer en vreetzak die lijdt aan
`luyatica', de luiheidsziekte, zich tot zijn
schutspatroon Heer Luyaert. Het tweede gedicht, getiteld De Figuere van het Luy-lecker
Landt, is een spot-ordonnantie waarin het
Luilekkerland beschreven wordt. De tekst
heeft gefunctioneerd in de vastenavondviering, want er wordt beschreven dat het feest,
waarvoor men wordt uitgenodigd, begint `op
den Vasten-avondt dach' (vs. 17). Tijdens dit
feest worden de burgerlijke waarden tijdelijk
op hun kop gezet.
Een i 8e-eeuwse volksprent met de titel Wie
luy en lecker is die moet na 't Leckerlandt, gedrukt te Amsterdam door de Erven van weduwe Gysbert de Groot, baseert zich tamelijk
letterlijk op het gedicht van Sachs en opent
meteen met de verzen: `Een Contreye isser
die heet Luy-Leckerland / Dat is de luye
Deughnieten wel bekant' (vs. 1-2). Als positieve eigenschap wordt leugenachtigheid in
Luilekkerland bijvoorbeeld beloond: `Voor
eenen grooten leugen geeft men een kroone'
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(vs. 70). De allerluiste persoon wordt er koning. En:

Al die daer is wild / en uytsinnigh /
Grof / ruygh / bot / en onverstandigh /
Word daer gemaeckt tot eenen Vorst.

(vs. 83-85)
Maar wie aan het werken slaat, wordt uit het
land verbannen. In een i 8e-eeuwse Friese almanak vernemen we nog dat men in Luilekkerland ongebreideld kan zuipen, dat de
domkoppen er worden geëerd en de vechtersbazen geridderd. Voor iedere scheet die
men er laat, ontvangt men een financiële beloning. Een i ge -eeuwse Friese versie van het
sprookje meldt dat de leugenaar en de vleier
in hoog aanzien staan, dat criminelen in de
adelstand worden verheven, en dat wie de
brave mensen besteelt in het opperbestuur
wordt opgenomen. Eerlijke mensen krijgen
er straf, en ijverige en verstandige personen
worden uit het land verbannen. Dit alles nog
geheel in de traditie van de i 6e-eeuwse teksten over Schlauraffenlandt en Van 't LuyeLecker-Landt.
Eveneens in de i ge eeuw vertelt de Vlaamse
landbouwer en visser Jef M., woonachtig in
Mariakerke aan de Schelde, zijn versie van het
Luilekkerland-sprookje. Hij vertelt over twee
aartsluie mannen die na een moeizame tocht
door de rijstebrijberg het Luilekkerland bereiken, waar de straten met frikadellen geplaveid blijken te zijn. Er leven kleine mannetjes,
die op de vlucht slaan voor de twee reuzen. In
Luilekkerland lopen natuurlijk ook weer de
gebraden varkens rond, met mes en vork al in
hun rug. De twee mannen eten en drinken er
zoveel, dat ze uiteindelijk te vadsig worden
om nog op hun benen te kunnen staan. Op
dat moment komen de kleine mannetjes weer
tevoorschijn en ze gooien het tweetal in een
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modderrivier, waarna de twee luie mannen
naar hun eigen land terugdrijven. Het is duidelijk dat de verteller hier een moreel standpunt inneemt tegen de luiheid.
Het voorafgaande impliceert niet dat de
Luilekkerland-thematiek zonder (burgerlijk)
moralisme ondenkbaar is geworden. In een in
de 17e en I 8e eeuw populair lied over Luylekker-land, afgedrukt in het Groot Hoorns,
Enkhuyzer, Alkmaarder, Edammer en Purmerender Liede-Boek, ontbreekt de belerende

toon nagenoeg volkomen. Zeker naarmate
het beschavingsoffensief zijn vruchten begint
af te werpen, het onderwerp langzaam maar
zeker naar de kinderkamer verdwijnt en — tot
slot — expliciet moralisme uit de mode begint
te raken, zien we de belerende trekken uit de
Luilekkerland-teksten verdwijnen. Werner
Wunderlich bespeurt wat de i ge en we eeuw
betreft een tendens tot `Verharmlosung'.
Daarmee doelt hij niet alleen op het feit dat
de normatieve angel uit het verhaal wordt gehaald, maar ook dat de grovere elementen
worden weggewerkt. Op i 8e- en i ge-eeuwse
volksprenten van Luilekkerland zien wij regelmatig weer louter de heerlijkheden afgebeeld: een overvloed aan slaapgemak, voedsel, drank en... tabak! In het kinderboekje De
nieuwe reis naar Luilekkerland, in de eerste
helft van de i ge eeuw uitgegeven door JanBaptist Ulrich te Rotterdam, passeren zonder
zedenles de volgende elementen de revue: de
rijstebrijberg, de os die pannenkoeken kakt
en de boom die stroop verschaft, het paardje
dat geld schijt (vergelijk » Tafeltje dek je, AT
563) en de boom waar dubbeltjes aan hangen,
het gebraden varken, de gebraden eendenbout en de gebraden appelen, de wijnfontein,
de ezel die vijgen kakt, de banketboom en de
gratis speelwagen.
Ook bij 20e-eeuwse Friese vertellers als
Roel Piters de Jong, Siebren Tiemersma,

Martje de Vries, Ebel Zijlstra, en Gerlof en
Wobbigje Wiersma — hun (soms fragmentarische) verhalen werden opgetekend door
Ype Poortinga — is Luilekkerland weer bovenal het sprookjesachtige land van melk en
honing geworden.
In de loop der tijden heeft Luilekkerland
zich in wisselende gedaantes gepresenteerd.
Luilekkerland kan het gefantaseerde, ongecompliceerde aardse paradijs zijn, maar het
kan evengoed een gelogen oord zijn waarin
zich allerlei ongerijmdheden afspelen. Tevens is het thema van Luilekkerland in het
verleden voor moralistische doeleinden ingezet om de maatschappelijke wenselijkheid
van nijverheid en deugd te benadrukken.
THEO MEDER
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D

vos valt in een put die met twee emmers bediend moet worden: als men de
ene laat zakken, komt de andere omhoog.
Het is nacht en de maan staat recht boven de
put. Dan komt de wolf voorbij en vraagt
nieuwsgierig aan de vos wat hij daar beneden
doet. Deze wijst op de weerspiegeling van de
maan en beweert dat deze een kaas is, die in
het water drijft. Hij haalt de hongerige wolf
over in de bovenste emmer af te dalen; zelf
wordt hij zo met de andere omhooggetakeld.
De wolf laat hij achter bij zijn maankaas.
E
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Dat de weerschijn van iets in het water voor
het weerspiegelde zelf of iets dat daar sterk op
lijkt gehouden wordt, is een oud en geliefd
volksverhaalmotief, dat zowel in de oriëntaalse als in de Europese vertelculturen een
belangrijke rol speelt en in verschillende ver
een plaats heeft gekregen. Het-haltypen
symboliseert, aldus Robert van Gulik, het
verlangen van de mens naar datgene wat wij
nimmer zullen bereiken, maar dat ons toch
nooit zal verlaten. In de middeleeuwen vond
De wolf en de vos bij de waterput. Houtsnede
uit een Spaanse editie (1489) van de fabels van
dit motief een specifieke toespitsing in de zich
Aesopus.
dan ontplooiende cyclus verhalen rondom de
slimme vos en de domme wolf, waarbij er drie
variant, die de in i io6 gedoopte joods redacties kunnen worden onderscheiden:
(a)De vos maakt de wolf wijs dat de zich in Spaanse geneesheer Petrus Alphonsus gaf in
een water (bron) weerspiegelende maan een zijn befaamde, sterk op oriëntaalse voorbeelden leunende Disciplina clericalis (nr. 2 3). Hier
kaas is en laat hem erin zakken.
(b) Een uitbreiding van (a), hierboven sa- wordt de wolf in de put gelokt door de vos, die
mengevat (AT 3 2, `The Wolf Descents in the als scheidsrechter optreedt in een geschil tusWell in One Bucket and Rescues the Fox in sen een boer en een wolf. Ogemeend, slechts
bij wijze van spreken, heeft de boer zijn
the Other').
(c) Hierin (een eenvoudiger redactie) speelt dwarse os toegewenst, dat het beest in de
de vos niet mee, maar stort de begerige wolf klauwen van de wolf zal komen, waarop de
zich uit eigener beweging op de `kaas' (AT 34, wolf wil dat de boer dit ook waarmaakt (» On`The Wolf Dives into the Water for Reflec- dank is 's werelds loon). In het Middelnederlands vinden we deze redactie in Dye hystorien
ted Cheese').
In (b) is lang niet altijd sprake van een kaas, ende fabelen van Esopus (1485) en Van Esopus
maar kan de vos ook met andere lekkernijen leven en Esopusfabulen (T 546). De simpele (c)in het vooruitzicht de wolf in de put lokken. redactie lijkt de oudste. Deze vinden we voor
Zo ook in de in het 14e-eeuwse dierenepos de eerste keer in een handschrift met een aan
Reinaerts Historie (vs. 6405-6445) verwerkte Romulus (ca. 400) toegeschreven bewerking
variant, waarin de vos de wolvin veel vis voor- van fabels uit de Aesopische traditie.
De dierfabel van de maankaas bleef populair
spiegelt en vervolgens met het spreekwoord
`Het is der wereld loop, dat een gaat op en in literaire bewerkingen — ik noem slechts `La
d'ander neder' in de put laat zitten. Dit loup et le renard' van La Fontaine ( 621- 95)
spreekwoord duikt ook in jongere, vooral in uit 1679 (Fables choisies, xi, 6) — en heeft ook
bijna wereldwijd een vaste plaats in de monDuitse varianten nog regelmatig op.
(a/b) Stamt waarschijnlijk uit de Europees- delinge overlevering gekregen. Vaak wordt
joodse traditie. De eerste volledige tekst vin- zij daarin verbonden met andere verhalen uit
den we bij Rashi (rabbi Shelomo Itzhaki van de vos-wolf-cyclus. Zo in Vlaanderen en — in
Troyes, 1040-1115). Een eigen weg ging de mindere mate — ook in Nederland, waar zij tot
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dusverre alleen een enkele maal in Friesland
werd opgetekend.
Bekender evenwel, ook hier, werd het
maankaas-motief met mensen in plaats van
dieren als handelingsdragers (AT 1336, `Diving for Cheese'). Het wordt dan meestal gecombineerd met het vaak ook in andere ver
ingebedde kluchtmotief van de-haltypen
menselijke keten (AT 12 50, `Bringing Water
from the Well'). De inwoners van een bepaalde plaats die traditioneel als dom en achtergebleven worden afgeschilderd (» Kamper
Uien en Dokkumers) of representanten van
een dito groep mensen (in Nederland meestal
de poepen of hannekemaaiers, Duitse varende lieden, seizoen- en gastarbeiders, die
het hier vanaf de Ile eeuw in het humoristische volksverhaal moesten ontgelden) zien in
een bron (onder een brug) de weerspiegeling
van de maan voor een kaas of goud aan en
proberen deze (dit), aan elkaar hangend, op te
vissen. De bovenste laat even los om in de
handen te spugen en zo tuimelen ze in het water.
Deze combinatie van maankaas en menselijke keten schijnt zelfs nog ouder dan de fabel
van de vos, de wolf en de maankaas en lijkt van
oriëntaalse herkomst. In de zogenaamde Tnipitaka, een Chinese verzameling van uit het
Sanskriet vertaalde boeddhistische geschriften, vinden we in de 5 e eeuw al een verhaal
over apen, die een keten vormen om de maan
uit een bron te redden. Als de tak waaraan ze
hangen breekt, vallen ze erin. Verhalen met
dit keten-motief, waarbij de bovenste om een
of andere dwaze reden loslaat, zijn bijvoorbeeld ook te vinden in de Indische, aan
Somadeva toegeschreven Kathasaritsagana
(De oceaan van sprookjesstromen), een van's
werelds grootste, in de ioe eeuw te dateren
verhalenboeken.
In Europa wordt de menselijke keten voor

het eerst met het opvissen van de maan gecombineerd door de Neurenberger schoenmaker en Meistersinger Hans Sachs (14941576): de inwoners van Rinsing zien bij hem
de maan voor een kaas aan (1546). Waarschijnlijk toch wel vanuit Europa heeft deze
klucht — daarbij geholpen door menige literaire bewerking — zich over vrijwel de gehele
wereld in de mondelinge overlevering vastgezet. Vooral in Duitsland en Nederland bleek
zij zeer geliefd. In de beide Limburgen wordt
dit bijvoorbeeld van de inwoners van Eijs verteld; in Friesland, waar zij tot de bekendste
volksverhalen gerekend moet worden (45
keer werd zij er vanaf i 8 5 8 opgetekend) en in
Groningen en Noord-Holland zijn veelal de
poepen hier slachtoffer van de humor. De
oudst bekende Nederlandse tekst is een berijming in het anonieme anti-Duitse schotschrift Hans Hannekemaaijers kluchtige lotgevallen en ontmoetingen op zijn reis naar en door
Holland, dat in i 8 2 7 voor het eerst in Groningen werd gedrukt en dat wel aan de Groninger bijgeloofbestrijder Maarten Douwes
Teenstra (1795-1864) wordt toegeschreven.
JURJEN VAN DER KOOI
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Magische vlucht
DE MAGISCHE VLUCHT

E

rijke vader zet zijn zoon Arthur ertoe
aan om de avonden door te brengen met
kaartspelen om geld met zijn vrienden. In
eerste instantie bekommert de vader zich er
niet om dat Arthur steeds geld verliest, maar
op een dag geeft hij zijn zoon de opdracht om
te winnen, anders mag hij niet meer thuis komen.
Onderweg naar zijn kaartvrienden krijgt de
terneergeslagen Arthur van een heer, die zich
de koning van Zevenbergen noemt, een magisch spel kaarten, waarmee hij altijd zal winnen. Arthur moet evenwel beloven dat hij het
spel na een jaar komt terugbrengen.
Na een jaar lang geluk met het kaartspel
gaat Arthur op zoek naar deze koning van Zevenbergen. Hij trekt door een groot bos en
krijgt onderdak bij een kluizenaar die macht
heeft over het zwemmend gedierte. De kluizenaar noch diens vissen kunnen hem de weg
wijzen. Arthur moet doorreizen naar de broer
van de kluizenaar, die gebiedt over het lopend
gedierte. Maar ook deze kluizenaar en zijn
dieren weten de weg niet. En de derde en
oudste kluizenaar-broer, die meester is over
het vliegend gedierte, kan hem evenmin helpen. Alleen de struisvogel weet de weg.
Arthur mag op de rug van de struisvogel
meevliegen en moet hem onderweg vlees
voeren telkens als hij kwaakt. Het vlees is op
als het kasteel van de koning in de verte in
zicht komt. Arthur moet een stuk uit zijn eigen bil snijden om de vogel te kunnen voeren.
Na de landing ziet Arthur in de kasteelvijver
drie zwanen zwemmen. De struisvogel weet
dat het de drie prinsessen zijn, die zich in zwanen kunnen veranderen. Op advies van de
struisvogel steelt Arthur hun kleding en geeft
die pas terug als de jongste en mooiste dochter hem bij de koning introduceert. Dan geeft
EN

213

Arthur het kaartspel terug aan de koning.
De volgende ochtend draagt de koning hem
een onmogelijke taak op: Arthur moet een
heel bos omkappen. Het gereedschap dat hij
meekrijgt is van glas en breekt dus spoedig.
Arthur barst in huilen uit, maar als de jongste
dochter, Hortense geheten, zijn middagmaal
komt brengen, laat zij hem inslapen op haar
schoot en klaart vervolgens met magie zelfde
klus. Ook de volgende opdracht, het planten
en oogsten van wijngaardranken, wordt door
de toverende Hortense tot een goed einde gebracht. Arthur moet nu nog een derde en laatste opdracht volbrengen, waarna hij met een
van de prinsessen mag trouwen: hij moet
daartoe een diamanten ring uit de vijver halen. Hortense vertelt Arthur wat hij moet
doen: hij moet haar doden, in kleine stukjes
snijden en alles in de vijver gooien. Arthur
doet dit met tegenzin, maar even later verschijnt Hortense weer levend uit het water
met de diamanten ring. Er ontbreekt alleen
een stukje van haar pink: het topje is na het
snijden niet in het water terechtgekomen.
Wanneer Arthur vervolgens geblinddoekt
zijn bruid mag uitkiezen, kan hij dankzij het
ontbrekende vingerkootje driemaal Hortense kiezen.
Ze trouwen, maar moeten midden in de
nacht te paard vluchten voor de jaloezie van
de zusters. De vader doet een poging om het
paar te achterhalen. Hij volgt hen als een
donderwolk, maar Hortense tovert het paard
en zichzelf snel om tot een kapel en een Mariabeeld. Arthur wordt een biddende man die
slechts zegt: `Bid voor mij.' De vader herkent
hen niet, maar thuisgekomen doorziet de
moeder de list en stuurt de vader opnieuw uit.
Nu verandert het paard in een akker, Hortense in een ploeg en Arthur in een boer, die
steeds herhaalt: `Een boer is een beest.' Wederom laat de vader zich om de tuin leiden,
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De jongeman op zijn vlucht geconfronteerd
met het gedierte van de zee. Tekening van Christine van der Heide-Schneider in: Y. Poortinga,

It fleanend skip. Fryske folksforhalen forteld troch
Steven de Bruin. Baarn/Ljouwert 1977.
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maar zet op aansporing van de moeder voor
een derde maal de achtervolging in. Het
paard verandert in een meer, Hortense in een
schip en Arthur in een schipper. De vader
dreigt het water uit het meer te drinken, maar
een stem waarschuwt hem: Hortense zal het
water in zijn maag laten koken. Nu geeft de
vader de strijd op, want hij ziet in dat zijn
dochter over meer toverkracht beschikt dan
hij.
Arthur durft niet plompverloren met Hortense bij zijn ouders aan te komen. Zij huurt
zolang een kamer en waarschuwt Arthur dat
hij zich door niemand moet laten kussen,
want dan zal hij de herinnering aan zijn avonturen verliezen. Arthur wordt door zijn ouders met blijdschap onthaald, maar hij laat
zich niet kussen. Als hij evenwel slaapt, wordt
hij door zijn tante gekust, en de volgende
ochtend is hij Hortense vergeten. Als Arthur
's avonds met zijn vrienden optrekt, komen zij
langs het raam van Hortense. De vrienden
zijn gecharmeerd van Hortenses schoonheid,
en twee avonden achtereen nodigt zij een
vriend binnen. Zodra een jongen binnen is,
schakelt zij hem met magie voor de hele nacht
uit. De derde avond komt Arthur bij haar, en
spoedig herinnert hij zich zijn avonturen. De
volgende dag stelt hij Hortense aan zijn ouders voor als zijn vrouw, waarna er uitbundig
feest wordt gevierd.

Aldus verloopt globaal het sprookje van de
Magische vlucht, hier samengevat naar een
i ge-eeuwse Vlaamse versie. Het is een fraai
uitgewerkte versie met veel getalsymboliek
en magie, waar ook nog eens kunstig elementen uit het sprookje van de » Man zoekt zijn
verdwenen vrouw (AT 400) zijn ingevlochten.
Het sprookje van de Magische vlucht kenmerkt zich door een veelheid van mogelijke
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variaties, en staat in de volksverhalencatalogus van Aarne en Thompson geregistreerd
als AT 3 13, `The Magic Flight' of `The Girl as
Helper in the Hero's Flight'. Het sprookje
kent, mede door zijn vele subtypes (naast AT
313 onderscheidt de catalogus AT 313A-J),
een zeer wijde verspreiding en is gevonden op
vrijwel alle continenten. De kern van het
sprookje — het deel dat uitmondt in de magische vlucht — wordt wel verondersteld van
Aziatische origine te zijn. Levin ziet daarentegen kiemen van het AT-3 13 -sprookje in
4000 jaar oude brokstukken van een Sumerische vertelling over de herder Etana.
Het sprookje staat vanaf I8I5 ook in de
Kinder- and Hausmdrehen van de gebroeders
Grimm: als `De beiden Künigeskinner' (nr.
I 13). Het sprookje is gesteld in het Nederduitse dialect van de vertelster Ludowine von
Haxthausen uit Paderborn. De hele introductie met het kaartspel en de tocht langs de
kluizenaars ontbreekt in de Grimm-versie. In
plaats daarvan achtervolgt de held op de jacht
een magisch hert, dat op een gegeven ogenblik verandert in een koning, die hem meeneemt naar zijn kasteel. De jongen wordt op
de proef gesteld: hij moet driemaal de nacht
wakend doorbrengen in de slaapkamer van
een van de drie dochters. Om hem te controleren zal de koning hem elk uur roepen, en
telkens moet hij antwoorden. De beloning zal
een huwelijk zijn, de straf de dood. De dochters slagen er echter in om een heiligenbeeld
te laten antwoorden voor de jongen. Twee
van de drie opdrachten die de held nadien
krijgt, zijn bij de gebroeders Grimm ook anders. Hij moet een bos kappen, een vijver uitbaggeren en met vis vullen, en een berg van
doornstruiken ontdoen en er een slot op bouwen. De jongste dochter verricht de taken
niet zelf door toverij, maar laat de opdrachten
door aardmannetjes uitvoeren. Zodra de held
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en de jongste dochter vluchten, moeten zij
zich respectievelijk veranderen in een doorn
een roos, een kerk en een pastoor, en-struiken
een vijver en een vis. De derde keer is het de
moeder die het tweetal wil achterhalen. Zij
dreigt de vijver leeg te drinken, maar wordt er
misselijk van. Dan geeft zij zich gewonnen en
schenkt haar dochter drie magische walnoten. Als de jongen haar na een kus vergeten is
en met een andere vrouw dreigt te gaan trouwen, haalt de prinses uit twee walnoten mooie
jurken. Zij krijgt entree aan het hof en mag
voor de deur van de held de nacht doorbrengen. Uiteindelijk hoort de jongen haar geweeklaag en herinnert zich alles weer. Het
paar trouwt, nadat het meisje uit de derde
walnoot een mooie trouwjurk heeft gehaald.
Het motief van de vluchtende jongelingen
die via magie een metamorfose ondergaan
(struik en roos, vijver en eend enzovoort) om
hun achtervolgers te misleiden, treffen we
eveneens aan in het Grimm-sprookje `Fundevogel' (nr. 5 1). En ook in andere Grimmsprookjes vinden we elementen uit de Magische vlucht terug: `Der liebste Roland' (nr.
56), `Der Okerlo' (nr. boa), `Die Wassernixe'
(nr. 79), `Die wahre Braut' (nr. 186) en `Der
Trommler' (nr. 193).
Van de Magische vlucht wordt aangenomen
dat het een van onze oudste sprookjes is. Er is
wel gewezen op de overeenkomsten tussen
enerzijds het sprookje van de Magische
vlucht en anderzijds de Griekse Argonautensage van Jason en Medea. De sage vertelt hoe
Jason en zijn Argonauten in Kolchis aanleggen om de koning het Gulden Vlies te ontnemen. De koning stelt Jason op de proef, en
dankzij de toverij van de verliefde koningsdochter Medea slaagt hij erin om twee woeste
stieren het land te laten ploegen, drakentanden te zaaien en de uit de aarde groeiende
strijders te verslaan. Vervolgens laat Medea

met toverkunst de draak inslapen die het Gulden Vlies bewaakt. Na de verovering van het
Vlies neemt Jason Medea mee naar Griekenland om zijn bruid te worden. De achtervolgende schepen van de woedende vader worden afgeschud. Als Jason thuisgekomen de
troon niet kan veroveren, leeft hij een tijdlang
met Medea in ballingschap. Later verdenkt
Medea haar man van overspel; zij doodt haar
rivale en haar twee eigen kinderen, waarna zij
op een drakenwagen de lucht inrijdt. Jason
pleegt zelfmoord van verdriet. Alhoewel er
op het niveau van de motieven duidelijk overeenkomsten bestaan tussen de Magische
vlucht en Jason en Medea, is niet onomstotelijk bewezen dat de Griekse sage in zijn geheel
als bron heeft gefungeerd voor het sprookje.
Juist het cruciale element van de metamorfosen tijdens de vlucht ontbreekt in de sage van
Jason en Medea. Ook het slot waarin de geliefden elkaar verliezen en weer hervinden,
komt in de Griekse sage niet voor, maar dit
gegeven is minder representatief voor het
sprookje van de Magische vlucht. Er zijn overigens nog meer vroege voorbeelden te noemen met motief- en plot-overeenkomsten: er
kan gewezen worden op de Griekse mythe
van Frixos en Helle, op een Japanse mythe uit
de Kojiki (8e eeuw), op een verhaal uit de Indische Kathasaritsagara (i ie eeuw) en een
Deense vertelling van Saxo Grammaticus
(12 eeuw).
In de Pentamerone (1636) van Giambattista
Basile komt vervolgens het sprookje van de
Magische vlucht in twee versies voor, en wel
in de verhalen `La palomma' (II, 7) en 'Rosella' (iii, g). Het is bepaald denkbaar dat
deze literaire verhalen een belangrijke schakel hebben gevormd in de mondelinge overlevering, zeker in het gebied rond de Middellandse Zee. In `La palomma' (De duif) komt
een prins met zijn jachtstoet bij het huis van
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een oude heks. Als zij om een weddenschap
met stenen naar een pan met bonen gooien,
ontsteekt de heks in woede en spreekt een
vervloeking over de prins uit: hij zal verliefd
worden op de dochter van een heks, en daardoor de nodige ontberingen moeten doorstaan. Inderdaad ontmoet de prins spoedig
een meisje in het bos, op wie hij verliefd
wordt. Haar moeder is een heks, die hem een
drietal opdrachten geeft: hij moet een stuk
land ploegen en zaaien, een grote hoeveelheid hout hakken en een grote regenbak reinigen. Haar dochter Filadoro verricht zijn taken op magische wijze. Daarna vluchten ze,
waarop de moeder een vloek uitspreekt (een
achtervolging blijft uit): bij de eerste kus zal
de prins zijn geliefde vergeten zijn. Inderdaad
is de prins haar vergeten zodra zijn moeder
hem kust. Er wordt een bruiloft met een andere vrouw georganiseerd. Filadoro weet
echter werk in de keuken van het hof te krijgen. Zij verstopt een duif in een taart. Als de
taart wordt aangesneden, vliegt de betoverde
duif eruit, die de prins vermanend toespreekt:
hij is zijn geliefde toch niet vergeten? Dan
herinnert de prins zich alles weer, en uiteindelijk trouwt hij met Filadoro.
In `Rosella' wordt prins Pauluccio ontvoerd
om de sultan te genezen: volgens de artsen
moet de sultan namelijk een bad nemen in het
bloed van de prins. Rosella, de sultansdochter, wordt echter verliefd op de prins en helpt
hem ontvluchten met gebruikmaking van
magie (de drie proeven ontbreken). Een ach
moeder wordt afgeslagen.-tervolgind
Thuis vergeet de prins zijn Rosella spoedig.
Zij ontvangt 's nachts minnaars die zij met
haar magie de hele nacht eenzelfde handeling
laat uitvoeren (deur sluiten, licht doven, haar
kammen), om hen vervolgens weer weg te
sturen. De koning roept Rosella ter verantwoording, en zij vertelt van haar avonturen.
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Nu keert bij de prins de herinnering terug en
hij huwt Rosella. Ruim een eeuw ouder en
sterk gelijkend op het voorgaande verhaal is
de versie in het Libro d'arme e d'amore nomato
Mambriano (gedrukt in i 509) van Francesco
Bello.
Het sprookje van de Magische vlucht is de
afgelopen 150 jaar niet alleen in Vlaanderen
opgetekend (zo'n twaalf keer), maar ook in de
Noordelijke Nederlanden: in 1894 in Gelderland, begin deze eeuw in Groningen (verteller: J. Kuiper, Termunten) en Zuid-Holland, en in 1975 in Friesland (verteller: Steven de Bruin). De meest eigenzinnige variant
is de Zuid-Hollandse, in 1904 uit de volksmond opgetekend in Leiden, waarin we ook
trekken van het sprookje van » Hans en
Grietje kunnen herkennen. In het sprookje
gaan twee koningskinderen, broertje en
zusje, wandelen in het bos en verdwalen. Ze
overnachten in het huisje van een heks, maar
worden vervolgens tegen hun zin in het huisje
vastgehouden. 's Avonds en 's nachts roept de
heks altijd: `Kindertjes, ben-jelui wel te bed?'
En de kinderen moeten dan antwoorden: `Ja,
we zijn hier.' Op een ochtend hoort het zusje
de heks tegen haar man zeggen dat ze het
broertje uit de weg moeten ruimen. Gewaarschuwd door het zusje weigert het jongetje
zijn vergiftigde pap op te eten. 's Nachts sluipen de kinderen het huisje uit om te vluchten.
Het zusje laat spuugjes op de trap achter die
kunnen roepen: `Ja, we zijn hier.' Als de heks
's ochtends ontdekt dat de kinderen verdwenen zijn, zet zij de achtervolging in. De kinderen verbergen zich in een kool in het veld.
De heks krijgt de kool niet open met haar
blote handen; zij gaat een mes halen, en de
kinderen vluchten verder. Voor de tweede
keer schuilen ze wat later in een kool, en de
heks krijgt de kool niet opengesneden omdat
het mes te bot is. Weer keert ze naar huis te-
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rug, nogmaals vluchten de kinderen, en nu
weten ze het paleis van hun vader te bereiken.
De heks stormt met haar mes naar binnen en
eist de kinderen op, maar laat zich uiteindelijk
met honderd gulden afkopen. Deze sprookjesversie doet zo afwijkend aan omdat er een
verschuiving in thematiek is opgetreden: het
`Leidse' verhaal heeft jonge kinderen in de
hoofdrol en behandelt het onderwerp van de
kinderschrik — zie ook sprookjes als » Hans en
Grietje (AT 327A), »Klein Duimpje (AT 3 2 7B )
en »Roodkapje (AT 3 3 3). De Magische vlucht
daarentegen behandelt in de regel de voorhuwelijkse adolescentenproblematiek.
Het sprookje over de Magische vlucht verhaalt in de meeste gevallen namelijk over een
held die zich een bruid verwerft — ofwel in de
Andere Wereld, of tenminste bij ouders die
over bovenmenselijke machten beschikken.
De aanleiding voor de ontmoeting met zijn
geliefde varieert veelvuldig. Maar vrijwel
steeds ondervindt de held na de ontmoeting
met de geliefde tegenwerking van één familie
of zelfs beide families. De tegenwerking van
de bovennatuurlijke schoonfamilie is het
krachtigst. Eerst moet de held enkele onmogelijke taken vervullen, dan moet hij met zijn
geliefde aan de magische (schoon)ouderlijke
macht zien te ontsnappen. Het is in dit geval
steeds de geliefde die toont dat ze haar ouders
de baas is — naast de truc van de metamorfosen
wordt in het sprookje ook regelmatig de toevlucht genomen tot het letterlijk opwerpen
van (magische) barrières, zoals bergen, bossen en meren. Zodra het paar zich heeft losgemaakt van de ene ouderlijke invloed, doet
zich bij terugkeer in de gewone-mensenwereld regelmatig de invloed van de andere familie gelden. De held wordt dan weer liefdevol door zijn eigen familie ingekapseld, en
een kus van een familielid (zijn moeder, zijn
tante enzovoort) maakt dat hij zijn geliefde

vergeet. De eigen familie komt vervolgens
vaak met een andere huwelijkskandidate op
de proppen. Net op tijd weet de geliefde het
gearrangeerde huwelijk te verijdelen. Het
wordt duidelijk dat de held zich dan ook aan
de invloed van zijn eigen familie moet ontworstelen. Het verbreken van knellende familiebanden blijkt een voorwaarde te zijn
voor het aangaan van een nieuwe band: het
huwelijk waarin het sprookje uitmondt.
Aarne beperkt zich in zijn interpretatie tot
de kern met de vlucht in het sprookje. In zijn
optiek hebben we in oorsprong waarschijnlijk
te maken met een vertelling van een bezoek
aan en een vlucht uit de onderwereld met medeneming van een geliefde overledene.
THEO MEDER

Basile 1 9 0 9 , I, pp. 321-346 en 525-541;
Boekenoogen 1901-02, pp. 119-125; Boekenoogen
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TEKSTEN:

DE MAN IN DE BERENHUID

E

wordt door zijn broers het
ouderlijk huis uit gejaagd. Treurig zit hij
op de heide als plotseling een heer in een
groene jas en met een paardenpoot achter
hem staat. De heer belooft de soldaat geld en
goed als deze kan aantonen dat hij geen angst
kent. De soldaat bewijst dit door een grote
beer die ineens opduikt, te doden.
De duivel — want die is het en de soldaat beseft het — stelt nu zijn voorwaarden: zeven jaar
lang mag hij zich niet wassen, zijn haren en
EN ex-soldaat
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baard niet kammen en zijn nagels niet knippen. En hij mag ook niet bidden. Hij krijgt de
jas van de duivel, uit de zak zal hij altijd alle
geld kunnen halen dat hij nodig heeft, daaroverheen moet hij de huid van de beer dragen. Alleen hierin zal hij mogen slapen en
naar deze zal hij `Bärenhäuter' genoemd worden. Als hij binnen deze zeven jaar sterft behoort hij aan de duivel; blijft hij in leven dan
zal hij vrij zijn en tot het einde van zijn dagen
een rijk man.
De soldaat neemt dit aanbod aan. Hij trekt
in zijn nieuwe kleren de wereld in en doet
goed waar hij kan. Na vier jaar ziet hij er zo afschuwelijk uit dat alleen zijn geld hem nog
onderdak kan verschaffen. Dan ontmoet hij
in een herberg een wanhopig man: die is zijn
geld kwijtgeraakt, hem dreigt gevangenisstraf
en zijn drie dochters armoede. De soldaat
helpt hem rijkelijk en uit dankbaarheid biedt
de man hem een van de dochters tot vrouw.
De oudste twee versmaden hem om zijn uiterlijk, de jongste geeft toe: hij heeft haar vader geholpen en moet dus een goed mens zijn.
De verheugde soldaat geeft haar een halve
ring en houdt zelf de andere helft. Zij moet
haar helft goed bewaren, hij moet nog drie
jaar zwerven. Komt hij niet terug dan is ze
vrij.
Hij trekt verder rond, overal goeddoende,
tot zijn tijd om is. Dan keert hij terug naar de
heide. De teleurgestelde duivel geeft hem zijn
jas terug en moet hem wassen, kammen en
knippen. De soldaat is nu weer de knappe
man die hij ook vroeger was. Opgewekt gaat
hij naar de stad, rust zich uit als een grote
mijnheer en reist naar het huis van zijn bruid,
waar niemand hem herkent. Daar vraagt hij
de man om een van zijn dochters. De beide
oudsten, die altijd hun zuster met haar beer
geplaagd hebben, willen hem nu maar wat
graag, maar hij doet zijn halve ring in een be-
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ker en overhandigt deze de jongste, die zedig
op haar bruidegom gewacht heeft. Haar hart
springt op van vreugde. Zij past de halve ring
met haar halve die ze aan een band om haar
hals draagt. De jaloerse zusters plegen zelfmoord. Die avond klopt een tevreden duivel
aan; hij heeft twee zielen gewonnen in plaats
van maar een.

Het in de vroege middeleeuwen ontstane
motief van een contract tussen mens en duivel, met van de kant van de mens zijn ziel als
inzet, en van de kant van de duivel, rijkdom,
macht of kennis, heeft een plaats en functie
gekregen in bijna alle volksverhaalgenres. In
de ernstige sage wordt de mens slachtoffer
van Gods grote tegenstrever en zijn eigen begeerten en wangedrag; in de humoristische
genres, in het bijzonder het domme-duivelsprookje, wordt de boze (de kwaadaardige
maar niet bijster slimme demon) het slachtoffer van menselijke listen en lagen (vergelijk
de »Verdeling van de oogst en de » Stenen uilenborden); in wondersprookjes zoals dit is de
relatie mens/duivel meer ambivalent. Het
spanningsveld tussen het hier en nu, tussen
het bovennatuurlijke goddelijke of demonische en de wereld van mens en dier, is in het
wondersprookje weggevallen en de duivel
kan hierin of als helper of als tegenstander van
de held een rol krijgen. Soms is hij ook beide
tegelijk. De held wint, maar de duivel staat
aan het slot ook niet met lege handen.
Dit sprookje (AT 361, `Bear-Skin') is vooral
bekend geworden in de tweede, hier weergegeven versie die de gebroeders Grimm in de
druk van i 843 van hun Kinder- and Hausmiirchen hebben opgenomen. Deze — hij kwam uit
de omgeving van Paderborn — verving een
eerdere lezing uit de druk van 1815. Beide
gaan terug op een werk van Johann Jakob
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Christoph von Grimmelshausen (162 1/2 276): Der erste Bdrnhduter (1670), de oudste
tekst van dit verhaal. Grimmelshausen vertelt
het als een historische overlevering en baseert
zich op een tekst die zich onder een oeroud
schilderij in het slot Hohenrot bevonden zou
hebben. Waarschijnlijk doelt hij op slot Hohenrode in het Zwarte Woud; de afbeelding
van de `Bärenhäuter' die hij geeft, stamt uit
het Kartenspielbuch (I 588) van Jost Amman
(I S 39-91). Diens held is een landsknecht die
in het jaar 1396 (bij Nikopolis) na een veldslag tussen de toenmalige Hongaarse koning
Sigismundus en de Turkse keizer Celapino
(Bajesid i) in een bos verdwaald zou zijn. Zijn
`helper' is niet de duivel maar een geest of
spook. Een Bärenhäuter was in het 16eeeuwse Duitsland een luilak, een drinkebroer, die als een beer in de winterslaap op
zijn pels liggend het ervan neemt. Grimmelshausen maakt van een arme rondzwervende
landsknecht, een veel voorkomende en
meestal vermaledijde figuur in zijn tijd, een
slachtoffer van de omstandigheden en een
onder zijn afschrikwekkend uiterlijk in wezen
toch goed mens.
Zijn tekst werd (als sage) na i 67o regelma
herdrukt en bewerkt, waarbij meermalen-tig
relaties werden gelegd tussen zijn verhaal en
beelden van Bärenhäuter of herbergen met
passende namen als het `Gastpaus zum wilden Mann' in Wenen. Met de romantiek
drong het verhaal ook door in de literatuur.
Zo werd het in i 8o8 bewerkt door Clemens
von Brentano (177&- 1 841) .en in 18 i 2, door
Achim von Arnim (I 78 I - I 83 1). Justinus Kerner (I 786- i 862) maakte er een humoristisch
schaduwspel van (Der Biirenhizuter inn Salzbade, 18 3 5) en ook werd het gegeven verschillende keren tot libretto voor een opera bewerkt. Toch bleef de Bärenhäuter vooral een
literaire figuur. In de mondelinge overleve-

ring van dit sprookje, die vanaf de eerste helft
van de i ge eeuw grijpbaar wordt, speelt hij,
behalve in een enkele van de gebroeders
Grimm afhankelijke optekening, nauwelijks
een rol. De held is hierin meestal een gewone
verarmde soldaat of daarmee vergelijkbare
man die in ruil voor rijkdommen belooft zich
een bepaalde periode niet te verschonen enzovoort. Of hij kwam als Bärenhauter niet
voor in de mondelinge overlevering, of de
vertellers hebben dit door Grimmelshausen
en de zich op hem baserende auteurs ingebrachte motief niet meegenomen.
Aan de basis ligt een oud en vooral in het
Germaanse cultuurgebied zeer verspreid gebruik: iemand doet de gelofte zich niet te zullen wassen, scheren, verschonen en dergelijke
voor hij of zij een bepaald iets heeft bereikt of
bewerkstelligd. Al in Germania van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus (ca. 50I I 2) wordt gemeld dat de jonge Chatten hun
haar en baard lieten groeien en beloofden
zich pas te zullen scheren nadat zij een vijand
gedood hadden. In de 17e eeuw moeten verhalen over dit gebruik verbonden zijn met het
toen zo geliefde motief van het pact met de
duivel (de koning van drek en vuiligheid) en
zo dit sprookje opgeroepen hebben. Dit
heeft, anders dan de Grimmse versie waarin
de deugdzaamheid van de held benadrukt
wordt, meestal een uitgesproken humoristisch karakter. Men zou het ook als een reactie op het in de nieuwe tijd inzettende beschavingsoffensief kunnen zien: niet het uiterlijk
maakt altijd de man. In psychologische zin
kan men het duiden als de ontwikkelingsgang
van een jongen tot man, die in deze overgangsfase gevangen tussen stof (wat hij wil)
en geest (wat hij zou moeten) zichzelf ziet als
een Bärenhäuter, maar in de loop van dit proces de demon in zichzelf weet te temmen en
met zichzelf in het reine komt.

Mannetje in de maan
Het sprookje van de Man in de berenhuid is
een typisch Europees sprookje. Het is behalve op dit continent verder alleen genoteerd in vanuit Europa gekoloniseerde gebieden: Noord- en Midden-Amerika en de Filippijnen. Het was echter niet overal in Europa
even geliefd. De kern van het verspreidingsgebied ligt in Midden- en Noord-Europa.
Uit Vlaanderen zijn ons geen lezingen bekend, in Nederland is het maar één keer gevonden. In 1973 vertelde de in, 1905 geboren
Friese meesterverteller Roel Piters de Jong
het aan de verzamelaar Ype Poortinga (I 9 I o85). Hij had het als kind van de turfmakers in
zijn dorp Ouwsterhaule gehoord. Bij hem
krijgt een door zijn stiefmoeder en stiefbroer
verjaagde prins van de duivel een beurs die
niet leeg kan, maar hij mag zich in drie jaar
niet wassen, scheren en knippen en moet in
deze periode met een prinses trouwen, anders
verspeelt hij zijn ziel. Met zijn geld helpt hij
een koning tegen een aanvaller en krijgt daarvoor net als bij Grimm diens jongste dochter.
Haar twee oudere zusters zijn ook bij hem
voor de duivel. Weer de oude herovert hij zijn
koninkrijk en hangt hij zijn stiefmoeder en
haar zoon op.
JURJEN VAN DER KOOI

nr. IOI; Poortinga 1981, pp. 194198; Uther i 99oa, nr. 42.
STUDIES: AT 361; BP II, pp. 427-435; EM I, kol. I225I235; Liungman 1961, p. 76; Scherf 1 9953 I, PP• 46-49;
V D K p. 322; Zelger 1 996.
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HET MANNETJE IN DE MAAN
EN man gaat op zondag houthakken. Als
hij met een grote takkenbos op zijn rug
huiswaarts keert, ontmoet hij een heer in zondags pak, die hem voorhoudt: `Weet jij niet
dat het zondag is? God wil dat de zondag geheiligd wordt, en op die dag mag er niet gewerkt worden.' De man zegt dat het hem weinig kan schelen: zondag of maandag, wat
maakt dat nu uit? `Ga dan maar voor eeuwig
de maandag vieren op de maan', zegt God —
want Hij is het. En de man wordt verbannen.
naar de maan. Wie bij volle maan goed kijkt,
ziet daar nog altijd die man met zijn takkenbos op zijn rug zitten.

Aldus verloopt globaal het sprookje van het
Mannetje in de maan in het in de vorige eeuw
populaire Deutsches Miirchenbuch (1857) van
Ludwig Bechstein ('Das Marchen vom Mann
im Monde'). Wie de traditie van dit sprookje
beziet, onderkent een veelheid van variaties
in de plot als geheel en in de kleinere details.
En toch is er vrijwel steeds ook een vast stramien: iemand doet iets wat niet mag, en
wordt voor straf verbannen naar de maan. En
daar is hij (of zij) nog altijd te zien, als waarschuwend teken aan het.f rmament.
Er bestaat onder volksverhaalonderzoekers
geen consensus over de vraag of het Mannetje
in de maan wel een sprookje is. Zo komt het
verhaal niet voor in de Kinder- and Hausmiirchen van de gebroeders Grimm, en al evenmin
in de catalogus van Aarne en Thompson. In
de Nederlandse volksverhalencatalogus van
J.R.W. Sinninghe komt het verhaal wèl voor,
maar daar wordt het aangemerkt als een sage.
Om meer precies te zijn is het verhaal gecatalogiseerd als etiologische of oorsprongssage
nr. 8, `Der Mann im Monde'. In een oor-

222

Mannetje in de maan

sprongssage wordt antwoord gegeven op de
vraag `Hoe komt het dat... ?' Wat betreft dit
verhaal luidt de vraag natuurlijk: `Hoe komt
het dat we een mannetje (een vrouwtje, een
gezicht) in de maan zien?' In A dictionary of
British Folk-tales brengt K.M. Briggs het verhaal onder in het hoofdstuk over fabels en
exempelen.
Weer anderen noemen het Mannetje in de
maan een legende, zoals K.M. de Lille. De
benaming zal geïnspireerd zijn op het feit dat
in sommige versies God optreedt — een kenmerk van een legende is immers dat er een belangrijke rol is weggelegd voor een goddelijk
of heilig personage of voorwerp, voor door de
godsdienst opgelegde regels en de omgang
van de mens daarmee. Volksverhalenverzamelaar E. Heupers acht de betiteling als `legende' hier onjuist: `Het verhaal is duidelijk
een sprookje en geen legende of sage. De
overlevering is immers verzonnen en berust
op verbeelding, in tegenstelling tot een legende of een sage waarvan de inhoud mogelijk enige waarheid bevat. Ook daarom is het
geen sage, omdat die aan tijd en plaats is ge-

Detail inzake het Mannetje in de maan uit een
door Ben Horsthuis in 1942 ingevulde volks
vragenlijst.
-kundige

bonden.' Ook volkskundige J. van der Kooi
meent met een sprookje van doen te hebben,
en rangschikt het verhaal in zijn catalogus van
Friese volksverhalen onder de legende sprookjes: 777A*, `Het mannetje (vrouwtje) in
de maan (zon)'. De toevoeging van de zon is
gebaseerd op een Fries verhaal waarin een
vrouwtje op zondag boter zit te karnen en
voor straf door God naar de zon wordt verbannen.
Aan de basis van het sprookje ligt toch wel
de menselijke neiging ten grondslag om vormen te `herkennen', te benoemen, te interpreteren en betekenis te geven. In rotsformaties kunnen we een dier herkennen, een groep
wolken lijkt op een zeilschip, en in de maan
zien we een gezicht of een mens. Wat men
precies in de maan ziet, kan per cultuur verschillen. In culturen op andere continenten
ziet men in de maan bijvoorbeeld een haas,
een konijn, een rat of een kikker. De waaromvraag heeft een veelheid van verklaringen en
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dus ook van verhalen opgeleverd.
In Nederland en Vlaanderen vinden we
over het Mannetje in de maan talloze verhalen of opvattingen — sommige `vertellingen'
zijn namelijk niet langer dan één zin. Variatie
kan in principe in alle motief-elementen gevonden worden: wie zien we in de maan? Hoe
heet hij? Wat was zijn vergrijp? Hoe is hij op
de maan gekomen? Wat is zijn straf?
In de volkskundige literatuur keert de afbeelding van de man met de takkenbos op zijn
rug het meest terug. Dit is ook de voorstelling
bij Bechstein, maar een allusie op dit beeld
treffen we reeds aan in de Midsummernight's
Dream (I 594) van William Shakespeare (akte
5, scène I, vs. 242-244), en nog eens in The
Tempest (161 I; akte 2, scène 2, vs. 138 -141).
In de maan wordt soms niet het hele mannetje gezien, maar slechts het gezicht van de gestrafte. Andere afbeeldingen die gezien worden zijn: een vrouw die zit te spinnen, een
man met een juk emmers of een groentenverkoper met een kar.
Het mannetje of vrouwtje in de maan blijft
veelvuldig naamloos. In het Middelnederlands werd het mannetje wel aangeduid met
de naam Ludergere (varianten: Ludegere,
Lodegere, Leudergere), waarvan de herkomst duister is. Een man uit Gelderland vertelde in I i I aan verzamelaar C. Bakker dat
het mannetje in de maan Vondel Gaus heette.
We hebben hier evenwel te maken met een
tamelijk afwijkende variant van het verhaal:
de hoofdpersoon plant een boon. Zittend op
de snelgroeiende plant wordt deze Vondel
Gaus naar de maan gebracht. Op de maan begint hij stro te maaien en van het haksel
knoopt hij een touw, waarmee hij weer naar
de aarde kan afdalen. `Zoo is het mannetje in
de maan ontstaan', luidt het tot besluit. Maar
dit impliceert dat er niet echt een mannetje in
de maan te zien is, maar dat de donkere vlek-
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ken veroorzaakt worden door de plekken
waar het stro gemaaid is (het verhaal is tegelijk een variant van het leugenverhaal AT
1889E, `Descent from Sky on Rope of Sand
[Chaff]', dat in Nederland zeer geliefd is).
Andere namen die we in de volkskundige literatuur aantreffen zijn Henneke, Janneke en
Anneke Maan — wellicht speelt hier een verbastering van het woord `manneke' een rol.
Een heel andere naam vinden we overigens in
de Divina Commedia (begin 14e eeuw) van
Dante: Kaïn. Het zou Kaïn zijn geweest die
door zijn oneerbiedige offer en de moord op
zijn broer Abel door God naar de maan is verbannen.
De in de volkskundige literatuur meest
voorkomende wandaad is de schending van
de zondagsrust of van een andere heilige dag,
zoals kerstavond of Kerstmis. In deze versies
is het regelmatig Onze Lieve Heer zelf die de
schender naar de maan stuurt. De overtreding bestaat uit werken op zondag, in het bijzonder hout sprokkelen. De inspiratiebron
van deze motieven wijzen duidelijk in de richting van de bijbel, waar in Numeri 15 :32-36
wordt verteld over de Israëliet die erop betrapt werd dat hij op sabbat hout sprokkelde:
`Hij werd in bewaring gesteld, omdat nog niet
bepaald was wat er met hem moest gebeuren.
Jahwe zei tot Mozes: "Die man moet ter dood
gebracht worden. Heel de gemeenschap moet
hem buiten het kamp stenigen." Toen voerde
heel de gemeenschap hem buiten het kamp
en stenigde hem dood.' De ingrediënten werken, hout sprokkelen, schending van de sabbat en goddelijke straf zijn hier aanwezig. Alleen de connectie met de maan ontbreekt
(nog). De verhaalstof van het Mannetje in de
maan werd overigens ook wel ingezet om kinderen bang te maken (in jargon spreekt men
dan van de `kinderschrik'): `Als je zondags
gaat werken, moet je op de maan blijven.'

224

Mannetje in de maan

Het vergrijp van werken op zondag wordt
soms nog zwaarder aangezet door de misdaad
te verergeren: in sommige versies is er sprake
van diefstal op zondag, niet zelden van hout,
sprokkelhout of takkenbossen, maar ook wel
van bijvoorbeeld groenten. De diefstal wordt
af en toe gecombineerd met een leugenachtige eed. De betrapte dief ontkent dan ten
stelligste dat hij iets gestolen heeft en voegt
daaraan toe: `Ik mag naar de maan vliegen als
ik dit gestolen heb', of woorden van gelijke
strekking.
Andere vergrijpen hebben verder met de
zondagsheiliging niets uit te staan. Oplichterij, zoals het verkopen van bedorven voedsel
of het aanlengen van de melk, wordt soms
ontkend met de eedformule `Ik mag naar de
maan vliegen', met de bekende gevolgen.
Soms is een onvoorzichtige wens de oorzaak:
een knecht hangt het melken dusdanig de
keel uit, dat hij zich naar de maan wenst. Of
een knaap moet braamtakken snijden om er
bijenkorven van te maken, en als hij dodelijk
vermoeid in het maanlicht naar huis loopt,
wenst hij zich op de mooie maan. De wens
gaat in vervulling, en op de maan treft de jongen een vrouw met een hond aan. De vrouw
beveelt de knaap om een bijenkorf te maken,
maar telkens als deze bijna voltooid is, vernielt de hond 'm weer. Op de dag dat de bijenkorf voltooid zal zijn, zal de wereld vergaan. In het verhaaltje blijft het dus niet bij
ballingschap alleen, maar wordt de jongen
voor zijn `ontevredenheid' en `luiheid' extra
gestraft met werken: het werk waar hij zo tegenop ziet, verergert tot een sisyfusarbeid.
Als laatste `zonde' vermelden we hier de
dronkenschap: een dronken man ligt langs
een hoge dijk te slapen en blijft op enigerlei
wijze aan de punt van de sikkel van de laaghangende maan vasthaken. De maan stijgt en
de man wacht nog steeds de nacht af dat hij

weer veilig kan afstappen. In enkele versies is
er geen sprake van straf, zoals in het verhaaltje van Vondel Gaus, die dan ook uiteindelijk
weer op aarde terugkeert.
In de jaren 1942 en 1956 heeft het P.J.
Meertens-Instituut volkskundevragenlijsten
uitgestuurd naar zijn netwerk van correspondenten in Nederland, waarin de vraag wordt
gesteld welk wezen men in de maan ziet, en
welk verhaal hiermee verbonden is. In 1942
antwoordt 8 3 procent van de inzenders dat er
een mannetje (eventueel met een takkenbos
op zijn rug) in de maan te zien is. Echter, 72
procent van de inzenders heeft geen weet van
een bijbehorend verhaal. Veertien jaar later
zijn de percentages nog opmerkelijker: 72
procent maakt melding van een mannetje in
de maan, maar liefst 81 procent van de correspondenten kent geen verhaal. Uit beide vragenlijsten komt verder een opvallende geografische spreiding van het verhaal naar voren: het is vooral bekend in onze katholieke
provincies Noord-Brabant en Limburg.
Twee Brabantse correspondenten geven expliciet op dat het verhaal tot de leesstof behoort. T.J. van der Heijden (Bladel) schrijft:
`Deze sage staat echter in een lagere schoolboekje', en G. v.d. Vleuten (Mierte-Dorp)
verklaart: `Houtsprokkelverhaaltj e, waarschijnlijk alleen bekend uit schoolboeken'.
Meerdere Brabantse correspondenten stuurden ook nog het volgende volksrijmpje in:
Menneke moan,
Mee se leêre bruuksken oan
Hij hee 'n bordje pap gegete
En hee zen bruukske vol geschete.
THEO MEDER
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DE MAN ZOEKT ZIJN

VERDWENEN VROUW

heer die een tocht maakt over zijn
land, komt in een verlaten streek een kat
en een slang tegen. Het blijken betoverde
zusters die een halve dag dier en een halve dag
mens zijn. Zo boeten ze voor de slechte behandeling die ze hun moeder hebben gegeven. De heer en die zus die de helft van de dag
de gedaante van een kat aanneemt, besluiten
te trouwen, maar de man moet eerst de andere zuster weerstaan door gedurende de
nacht te doen of hij slaapt, wat er ook gebeurt.
Vervolgens bezoekt het aanstaande echtpaar de moeder van de heer, maar die heeft
niet veel op met de bruid en schakelt tovenaressen in. Een van hen heeft een speld die, in
een jas gestoken, ervoor zorgt dat de drager in
slaap valt. De moeder steekt de speld tijdens
de bruiloft in de jas van haar zoon. Doordat
deze niet meer wakker te krijgen is wordt de
bruiloft keer op keer uitgesteld, totdat de
bruid er genoeg van heeft en er vandoor gaat.
De aspirant-bruidegom, eenmaal ontwaakt,
is ontroostbaar en gaat de hele wereld afzoeken. Onderweg komt hij een leeuw tegen, die
hij verlost van een doorn in zijn poot, waarna
deze uit dankbaarheid bij hem blijft. Als ze bij
EN
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een groot water komen, worden ze overgezet
door mensen met een boot. Aan de overkant
blijken die mensen echter te verlangen dat de
heer hen met zijn arm betaalt. Hij laat hen
door de leeuw verscheuren. Na nog twee vergelijkbare voorvallen komen de reizigers terug in het land van de heer, waar men hem inmiddels dood waant.
Zijn bruid loopt voorop in de rouwstoet en
is zo blij haar verloofde weer te zien dat ze
meteen willen trouwen. Maar eerst gaan ze
naar de moeder van de heer, waar hij een gouden stoel in de tuin zet. Zodra de vrouw erop
gaat zitten, kan ze niet meer opstaan. Het
bruidspaar krijgt al snel kinderen en leeft lang
en gelukkig. Wanneer de heer jaren later op
hoge leeftijd sterft, gaat de leeuw op zijn graf
zitten en weigert te eten en te drinken, totdat
ook hij doodgaat.

Dit sprookje werd door de Friese verzamelaar
Dam Jaarsma in 1953 in It Heiteldn gepubliceerd. Het werd aan hem verteld door een
oude vrouw uit Twijzelerheide. Jaarsma veronderstelde dat bovenstaande vertelling dateerde uit de jaren voor Grimm (de vertelster
had het van haar grootmoeder gehoord, die
het al van kindsbeen af kende). Gesteld dat
deze hypothese niet zou kloppen en het
sprookje eventueel wel via Grimms Kinderund Hausmdrehen in Nederland is verspreid,
dan heeft deze vertelster uit de Twijzelerheide er toch een geheel eigen draai aan gegeven, door het te combineren met het leeuwenmotief. Dit motief (» Androclus en de
leeuw) is nog een keer in een Friese versie van
dit sprookje aangetroffen, maar wordt er elders zelden in gevonden.
De gebroeders Grimm hebben drie varianten van dit sprookje. Een ervan is `Der König
vom goldenen Berge' (nr. 92, van een soldaat
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gehoord): een koopman belooft zonder het te
weten zijn zoon aan de duivel, in ruil voor
geld. De zoon onderhandelt echter met de
duivel en mag in een bootje wegvaren. De
jongen drijft de rivier af en komt bij een betoverd slot op een gouden berg, waarvan de kamers leeg zijn. In de laatste ligt echter een
slang, die een betoverde prinses blijkt te zijn.
Zij vraagt hem haar te verlossen, door zich
drie nachten te laten mishandelen en onthoofden zonder een woord te zeggen. De
held doet dit, waarop de betovering verbroken is. Hij trouwt met de prinses en wordt koning van de gouden berg. Zijn vrouw schenkt
hem een zoon en alles gaat goed, totdat hij na
acht jaar aan zijn vader denkt en hem wil bezoeken. Zijn vrouw stribbelt tegen, maar laat
hem toch gaan en geeft hem een wensring,
waarmee hij zich overal naartoe kan wensen,
op voorwaarde dat hij hem niet gebruikt om
zijn vrouw bij zich te roepen. De held belooft
dat en wenst zich naar zijn geboortestad. Aangezien hij de stad niet binnen wordt gelaten
met zijn prachtige, maar vreemde kledij, wisselt hij die met de vodden van een schaapsherder. Zijn ouders geloven in eerste instantie
niet dat hij hun zoon is, maar hij kan een moedervlek laten zien, die ze herkennen. Ze geloven hem echter ook niet als hij vertelt dat hij
koning van de gouden berg is, want daarvoor
is hij te armoedig gekleed. Om het te bewijzen wenst de koning zijn vrouw en kind naar
zijn ouderlijk huis. Uit wraak neemt de koningsdochter zogauw haar man slaapt zijn
ring af en wenst zichzelf en haar kind terug
naar de gouden berg. Als de held wakker
wordt, besluit hij zijn vrouw te gaan zoeken.
Onderweg komt hij bij een berg met drie reuzen, die ruzieën over een erfenis en willen dat
de held hen helpt bij de verdeling ervan. De
erfenis bestaat uit drie magische voorwerpen:
een zwaard dat op commando iedereen ont-

hoofdt, een mantel waarmee men onzichtbaar kan worden en laarzen waarmee men
zich overal naar toe kan wensen. Onder het
mom dat hij ze wil uitproberen ontfutselt hij
de reuzen de voorwerpen en wenst zich naar
het slot, waar zijn vrouw inmiddels op het
punt staat met een ander te trouwen. Hij gaat
onzichtbaar het slot binnen, scheldt zijn
vrouw uit en laat door zijn zwaard iedereen —
inclusief zijn echtgenote — onthoofden, zodat
hij alleen overblijft en weer koning is van de
gouden berg.
De andere twee Grimm-varianten van dit
sprookjestype zijn `Die Raabe' en `Der
Trommler' (resp. nr. 93 en 193). Het zijn allemaal versies van het sprookje dat in AarneThompson vermeld staat met de omschrijving `The Man on a Quest for his Lost Wife'
(AT 400). Het is, de bovenstaande voorbeelden maken dit al duidelijk, een uiterst complex en gevarieerd type waarvan de varianten
soms niet meer gemeen hebben dan het gegeven van de man die een bovennatuurlijk wezen trouwt, verliest en terugvindt, waarbij
ook nog dikwijls episoden of motieven uit andere sprookjestypen worden geïncorporeerd.
Zo zitten er in de `Der König vom goldenen
Berge' ook AT 8 I o ('The Snares of the Evil
One') en AT 518 ('Devils [Giants] Fight over
Magic Objects') geweven.
Het sprookje is in Europa erg bekend. Verder komt het voor in het Midden-Oosten,
Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika.
Het wordt ook wel, in Oost-Azië bijvoorbeeld, aangetroffen als sage, als geloofd verhaal dus. Er zijn vier redacties te onderscheiden die elk een iets andere verspreiding kennen. De hoofdredactie begint vaak met het
zwanenmeisj esmotief (`The Swan Maid', vergelijk ook AT 400*): een jongeling ziet een
zwaan die in een mooi meisje verandert. Hij
steelt haar verenkleed, waarop ze belooft met
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hem te zullen trouwen. Zogauw ze echter
haar veren terugheeft, vliegt ze weg. Nu volgt
de zoektocht van de held naar zijn verloofde,
die bij haar vertrek meestal een hint heeft gegeven over de plaats waar ze te vinden is. Op
deze zoektocht bemachtigt hij vaak magische
voorwerpen die hij gebruikt om bij de prinses
te komen. Hij wordt ook geholpen door wegwijzende instanties (zon, maan, wind, of soms
oude mannen of vrouwen). Vaak wordt hij
door een vogel naar zijn geliefde gevlogen.
Het einde van deze redactie varieert enorm.
In sommige gevallen moet de held draken,
reuzen of monsters bevechten die zijn bruid
in hun macht hebben. In andere varianten
hoeft hij niets anders te doen dan zich middels zijn ring kenbaar maken. Vaak moet de
held echter zware opdrachten vervullen net
als in de » Magische vlucht, waarna de vlucht
volgt met gedaanteverwisselingen of het weggooien van magische voorwerpen onderweg.
Naast deze hoofdredactie, die in West-Europa vrij zeldzaam is, maar veel gevonden
wordt in de Balkan, de Slavische landen, het
Midden-Oosten en Azië, onderscheidt Liungman nog drie secundaire redacties, die
men over het algemeen niet buiten Europa
aantreft. Jonkvrouwen die in slangen zijn veranderd nemen, net als in de boven weergegeven Grimm-versie, in de eerste secundaire redactie vaak de plaats in van de zwanenmeisjes.
De onttovering geschiedt meestal door het
gedurende drie nachten ondergaan van allerlei kwellingen. Nadat hij de jonkvrouw heeft
bevrijd, trouwt de held met haar, maar hij
moet na het breken van een taboe opnieuw in
haar gunst zien te komen, of hij is haar een
altijd kwijt. De held is al in de-voudigwer
moederbuik aan de duivel beloofd, maar hij
weet aan de kwade te ontsnappen, doordat
hij bij een priester in de leer is geweest. Als
hij de prinses al terugvindt, dan vaak met be-
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hulp van de magische voorwerpen en de
wegwijzende instanties zoals in de hoofdredactie. Hij wordt door zijn geliefde herkend
middels een ring. Deze redactie komt vooral
voor in Midden-Europa, Italië en Scandinavië.
In de tweede secundaire redactie, die in
bijna heel Europa wordt aangetroffen, is de
held veelal een soldaat die een slangenprinses
bevrijdt. Hij raakt haar kwijt omdat hij door
een slaapdoorn gestoken wordt of op een andere manier in slaap valt. De derde secundaire redactie verloopt bijna net zo als de »
Magische vlucht, maar dan met het zwanen
motief toegevoegd. De held is in de-meisj
moederbuik aan de duivel beloofd, maar weet
de hulp van een zwanenmeisje af te dwingen
door haar verenkleed te stelen. Er volgen
zware opdrachten, de magische vlucht en de
vergeten bruid. Deze redactie komt met uitzondering van Duitsland en Scandinavië regelmatig voor in Europa.
Aangezien dit type in tijd en ruimte zoveel
verschillende vormen heeft aangenomen, is
moeilijk te achterhalen waar en wanneer het
voor het eerst vorm heeft gekregen. De meningen zijn dan ook over beide zaken erg verdeeld. Het zwanenmeisjes-motief is volgens
sommigen afkomstig uit India, waar het al in
de Catapatha-Brahmana en de Rigveda genoemd wordt. In het Westen zou het dan van
sage sprookje geworden zijn. We vinden ook
vier versies in Duizend-en -één nacht, maar die
zijn bijna onherkenbaar. Liungman acht het
waarschijnlijker dat het sprookje iets westelijker ontstaan is; hij denkt aan een hellenistisch-Romeinse oorsprong (300 v.C. - 300
n.C.). In Europa is de vroegste versie te vinden in het Wielandslied, dat een van de oudste
Edda-liederen, maar tegelijkertijd van ZuidGermaanse oorsprong is. Ook in de Siegfried-sage zijn sporen van het sprookje te
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vinden. Daarnaast treft men literaire bewerkingen van het motief aan in onder andere de
Lanval van Marie de France (rond i 150), Seifried de Ardemont van Albrecht von Scharfenberg (14e eeuw) en Friedrich von Schwaben,
een hoofse avonturenroman, die eveneens uit
de 14e eeuw stamt.
In Nederland en Vlaanderen is dit sprookje
slechts een beperkt aantal malen uit de
mondelinge overlevering opgetekend. De
Vlaamse verzamelaar Victor de Meyere heeft
twee varianten gepubliceerd, waarvan de
tweede, in 1915 te Herzele verteld, interessant is vanwege een aantal opvallende afwijkingen. Zwanenmeisjes komen in dit verhaal
niet voor, maar wel een prinses die door de
stiefmoeder van haar koninklijke aanstaande
wordt betoverd, waarna haar verloofde naar
haar op zoek gaat. Hij krijgt hulp van een
oude bedelares, die hem zegt dat hij de zuiderstreek in moet trekken, op zijn jachthoorn
moet blazen en op de tonen van het vioolspel
van zijn geliefde af moet gaan. Hij moet, als
hij de prinses vindt, haar ring nemen en terugkomen. Van een kluizenaar krijgt hij een
toverpalmtak, waarmee hij kan vliegen. Hij
hoort vioolspel en vindt zijn verloofde in de
gedaante van een zeemeermin en bewaakt
door een arend. Hij neemt haar ring af en
keert terug naar de bedelares, die hem opdracht geeft zijn stiefmoeder te verbranden,
de bloemen die daarbij tevoorschijn komen te
pakken, in de ring te steken en deze bos aan
zijn verloofde aan te bieden. Hij doet dit alles,
waarna hij eindelijk met zijn prinses, die inmiddels haar vissenstaart voor benen heeft
verruild, kan trouwen.
Van het sprookje en het zwanenmeisjesmotief zijn ook in jongere tijd mooie literaire
bewerkingen gemaakt; de Lamia van John
Keats is hiervan een voorbeeld. In 1 994 werd
de animatiefilm The Swan Princess uitge-

bracht, onder regie van Richard Rich, in Nederland onder de titel De Zwanenprinses. De
heldin wordt in deze film door een boze tovenaar veranderd in een zwaan, en alleen in het
maanlicht voltrekt zich tijdelijk weer de metamorfose tot prinses.
Net als andere bekende sprookjes is het een
dankbaar onderwerp voor geleerden, die in
de loop der tijd verschillende theorieën hebben ontwikkeld over herkomst, datering en
betekenis van het verhaal. Zo wordt de fatale
vrouw in slangengedaante door sommigen
gezien als archetypisch. Nai-tung Ting vergelijkt Europese en Chinese versies van het
verhaal met elkaar en komt tot de conclusie
dat de slangenvrouw afgeleid is van de godinnen uit oude religies en dat zij oorspronkelijk
een symbool was van lust en daardoor gevaarlijk. Zowel in China als Europa veranderde zij
echter geleidelijk in een symbool van liefde,
waardoor ook de betekenis van de vertelling
zich wijzigde. Aan het eind van de i ge eeuw
stelde Hartland dat het hoofdthema van het
zwanenmeisjes-verhaal de per definitie verdoemde verbintenis van een mens met een
bovennatuurlijk wezen is. Het verenkleed is
slechts het symbool van deze bovennatuurlijkheid. In de jongere varianten ontbreekt de
gedaanteverwisseling vaak en wordt het verenkleed als aanleiding voor het vertrek van
de vrouw vervangen door het verbreken van
een taboe. Hoe hoger de mate van beschaving
is, volgens Hartland, des te belangrijker
wordt het taboe.
Afgezien van de houdbaarheid van deze
theorieën en van de vraag of de oorspronkelijke betekenis (zo die al bestaat) te achterhalen is, is het — net als bij de meeste goede
verhalen — duidelijk dat elke verteller dit populaire sprookje naar zijn eigen hand zet en
dat elke toehoorder er het zijne uithaalt.
Zie voor het motief van de tijdelijke zwaan-
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metamorfose ook nog het » Meisje dat haar
broers zoekt.
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DE MEESTERDIEF: DE JONGEN
DIE STELEN LEERDE
EN arme arbeider kan zijn drie zoons,
Jan, Piet en Kees, niet meer de kost geven en stuurt ze de wijde wereld in. Kees, de
jongste, klopt op een avond aan bij een huis in
een bos. Een oude vrouw doet open en waarschuwt hem: het is een rovershol en misschien maken de rovers hem bij hun thuiskomst wel een kopje kleiner.
De jongen waagt het erop en blijft. De
gauwdieven merken dat hij een slimme knaap
is en maken hem lid van hun bende. Hij moet
aan een boer die drie ossen heeft en met één
daarvan op weg naar de markt is, deze os ontstelen. Hij legt een pantoffel op de weg in het
bos waar de boer langs moet. De boer laat
deze ene pantoffel liggen. Kees pakt hem
weer op, loopt snel binnendoor en legt hem
weer voor de boer op het pad. Deze denkt dat
deze tweede pantoffel een paar vormt met de
eerste, bindt de os aan een boom en loopt terug om de eerste op te halen. Kees brengt de
os bij de rovers. Die dagen hem nu uit om ook
een tweede os van de boer te stelen.
De boer gaat na het verlies van zijn eerste os
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met zijn tweede os naar de markt. Onderweg
ziet hij een jongen aan een boom hangen en
even verder weer een en weer iets verder weer
een. Dat moet hij toch eens onderzoeken, het
lijkt wel telkens dezelfde jongen. Hij bindt de
os vast en loopt terug. Kees gaat met de
tweede os naar de rovers. Deze staan versteld
en beloven hem het hoofdmanschap als hij
ook de derde os van de boer weet te bemachtigen.
De boer heeft intussen zijn derde os gehaald
en is weer op weg. Dan hoort hij in het bos
een paar ossen loeien. Zonder te aarzelen laat
hij zijn derde os in de steek en stormt het bos
in, in de hoop daar zijn eerste twee ossen terug te vinden. Dit kost hem ook zijn laatste os.
Kees wordt roverhoofdman, maar van harte
gaat het niet, en bang dat hij zijn leven niet
meer veilig is, gaat hij met zoveel geld als hij
dragen kan en een mooi pak weer naar huis,
waar hij eerst niet eens herkend wordt.
Hij is nu rijk en laat zijn vader aan hun buurman, de baron, om de hand van diens dochter
Klazine vragen. De baron peinst er niet over
om de gewezen hoofdman van een bende
gauwdieven als schoonzoon te accepteren,
maar belooft Kees zijn jawoord te zullen geven als hij hem zijn middagmaal ontstelen
kan. Als de baron op zondagochtend in de
keuken zit, laat Kees achter elkaar drie hazen
in zijn tuin los. De baron denkt dat het telkens
dezelfde haas is en gaat er met de zijnen achteraan. Intussen steelt Kees het eten van het
vuur.
De baron is onder de indruk, maar wil toch
dat Kees eerst zijn neef jonker Frits te pakken
neemt. Als jonker Frits op een avond thuiskomt, zit er een sneeuwwitte engel in een
boom die hem met een grafstem meedeelt dat
hij afscheid moet nemen omdat hij overmorgen in de hemel zal worden opgenomen. De
jonker trapt erin, tot genoegen van de baron.
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(Meestal weet de dief hier zijn tegenspeler,
vaak een dominee, in een zak te lokken — hij
zal hem hierin naar de hemel dragen — maar
dat ontbreekt in deze variant.) Toch peinst de
baron er nog niet over Kees zijn zin te geven.
Eerst moet hij de twaalf paarden uit zijn stal
stelen. Op de afgesproken nacht zit er op elk
paard een knecht. Een arm oud vrouwtje
klopt aan en mag in de stal rusten. Ze drinkt
iets uit een flesje en geeft ook de knechten, die
denken dat het sterke drank is, elk een slok.
Het was een slaapmiddel. Kees, want die is
het, tilt de knechten in het stro en neemt de
paarden mee naar huis. Hij krijgt nu een laatste opdracht: hij moet het laken van het bed
van de baron en het hemd van de barones stelen. Op een avond hoort de baron iemand
voor het raam. Hij denkt dat het Kees is en
schiet hem neer. Hij besluit het lijk — het was
een dode die Kees van de galg had gehaald —
te begraven. Intussen glipt Kees de slaapka-

aanwezig is en uitgedragen wordt en waar in
het gewone leven de winnaar in veel gevallen
nooit de handen op elkaar zou krijgen, al zou
hij in stilte misschien toch wel bewonderd
worden. Zeker als er, zoals hier, vanuit het
perspectief van de kleine man — en dat is gewoonlijk het perspectief van waaruit dit soort
verhalen verteld wordt — een flinke scheut sociale kritiek wordt toegevoegd en list en bedrog leiden tot een overwinning van de zwakkere op de sterkere, de hogergeplaatste.
Thomas Jans Bonnema (1833-1909), boer
te Arum, droeg tientallen Friese volksverhalen bij aan het populaire weekblad Sijucht en
Rjucht. Bovenstaand verhaal, dat hij in z 897 in
dit tijdschrift publiceerde, is een versie van
`Van een jongen die stelen leerde' (AT I 525A,
`Theft of Dog, Horse, Sheet or Ring'), wel
het meest verspreide (zo goed als wereldwijd)
en geliefde (vooral in Europa) verhaaltype uit
de omvangrijke meesterdief-cyclus waarin de

mer in en vraagt met de stem van de baron de

schelmenstreken van een sympathieke dief

barones om haar hemd om de dode in te begraven en het beddenlaken om hem in te wikkelen. Zij geeft ze hem. Nu geeft de edelman
het op. Kees krijgt Klazine en die vindt hem
nog wel aardig ook.

(vaak een jonge man) die zijn kunnen moet
bewijzen centraal staan (AT 1525, `The Master Thief'). Dit type is als zoveel sprookjestypen waarschijnlijk in de Oriënt ontstaan en
heeft via Italië Europa veroverd. Oudste kern
zijn de weddenschap (opdracht) iets te stelen
en het in de zak lokken door een zogenaamde
engel. Zo vinden we dit verhaal al bij de Arabische auteur al-Masudi (t 956 in Caïro). De
kalief Motawakkil (847 -61) wedt met een arts
dat hij iets van hem kan laten stelen. Hij
neemt een bekende dief in de arm. Deze ver
wachters van de arts en dringt met-dofte
een fakkel in de hand als engel verkleed diens
huis binnen, weet hem ervan te overtuigen
dat Jezus hem gezonden heeft om hem te halen, laat hem in een kast kruipen en brengt
hem daarin bij de kalief.
In Europa werden nieuwe motieven ingevoegd. In Le piacevoli notti (I 550-53) van Gio-

Dat in het humoristische volksverhaal in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de sage en het
legendesprookje niet de polen goed en
kwaad, recht en krom centraal staan, maar
slim en dom, handig en onhandig, blijkt ook
duidelijk uit dit verhaal. De bewondering van
verteller en toehoorders gaat bij dit genre uit
naar de winnaar, de slimste en de handigste,
die de lachers op zijn hand krijgt ten koste van
de door hem overtroefde verliezers, waarbij
het er nauwelijks toe doet wie goed of slecht
vertegenwoordigt. Dat geldt ook voor kringen waar een sterk moreel of religieus besef
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van Francesco Straparola (ca. 1480-1 557) bij - terdief-sprookje geworden.
Echter niet in Nederland en Vlaanderen,
voorbeeld vinden we dan naast het wegvoeren in een zak van een geestelijke ook al het waar dit sprookje respectievelijk negen en
stelen van een bed na de truc met een lijk en vijftien keer is gevonden, daarbij verschilhet stelen van een paard waar een slapende lende malen gecombineerd met andere pasknecht op zit. Het motief van de paardendief- sende list- en bedrog-motieven. Zo bijvoorstal circuleerde waarschijnlijk al langer in Eu- beeld het volgende: de roversleerling zit bij
ropa. In zijn verzameling listen en lagen van een put te klagen. Een boer — deze is vaak al
bestolen — maakt hij wijs dat hij een koopman
hovelingen (De nugis curialium) vertelt Wal
is en dat zijn beurs in de put is gevallen. Hij
1140 - ca. 1205) tenminste hoe-therMap(c.
een paardendief uit Wales het tapijt waarop haalt de boer over om deze er voor hem uit te
vier wachters slapen aan de staart van het halen. De boer kleedt zich uit en daalt af. Inpaard bindt en bij het wegrij den door het vuur tussen gaat de dief er met zijn kleren vandoor.
Dit motief (AT 15 2 5J 2, `Thief Send into Well
sleept.
De oudste Midden-Europese variant van by Trickster'), dat ook elders in meesterdiefhet type vinden we bij Johannes Pauli, in de varianten ingebed is gevonden, komt ook
druk van 1 555 van zijn Schimpf and Ernst: zelfstandig voor, en regelmatig in Nederpaard stelen, os stelen (de dief, een molenaar, landse almanakken. Het is al te vinden in de
hangt zich langs de weg tweemaal aan een Mathnawi van de Perzische mysticus Jalalboom), laken van het bed. Hierna beginnen ud-Din Rumi (1207-73).
een literaire overlevering, die ook in volksVaak wordt het ook vastgeknoopt aan het
boek en almanak een weg vindt, en ongetwij- motief van de diefstal van het vee van de boer
feld ook een mondelinge. Hierin moet het door hem op een of andere manier af te leiden
verhaal ook de bekende sprookjesbegin- (voor het eerst bij Pauli). Ook dit ontwikkelde
episode van de jongen (derde, jongste zoon) zich in de loop van de nieuwe tijd tot een zelfstandig verhaal (AT 1525D, `Theft by Disdie de wereld ingestuurd wordt hebben aan
Deze hoort in de eerste helft van-getrokn. tracting Attention'). Als zodanig vinden we
de I ge eeuw al standaard bij het type. We vin- het in ons gebied vooral in Friesland. Hier is
den deze episode ook in de versie uit Thi rin- het zowel zelfstandig genoteerd als ingebed
gen die de gebroeders Grimm in de druk van in AT 15 2 5A (bij Bonnema) en voorafgaand
1843 van hun Kinder- and Hausmdrehen opnaaan AT 1525J 2. Dan zijn het vaak meerdere
men: `Der Meisterdieb' (nr. 192). Hun `aarts- (twee, drie) dieven die, al of niet in het kader
dief maakt, om de koster en de priester in de van een weddenschap, iemand (een boer, slazak te kunnen krijgen, gebruik van een oude, ger) een stuk vee afhandig weten te maken.
sinds 13 8o uit Italië bekende truc: hij kleeft Naast de truc met de pantoffel, de gehangene
kaarsen op de ruggen van kreeften, laat deze in de boom en/of de geluidnabootsing komen
in de nacht op het kerkhof los en doet koster we dan ook regelmatig de volgende tegen: de
en priester zo geloven dat de jongste dag is boer is met een varken (of een ander dier) op
aangebroken. De doden verzamelen op het weg naar de markt. Hij héeft het beest met
kerkhof al hun gebeente (AT 1740, `Candles een belletje aan de staart vastgebonden achter
on the Crayfish'). In grote delen van Europa de ezel of het paard waar hij op rijdt. Dief
is ook dit motief vast onderdeel van dit mees- nummer een neemt het varken weg en bindt
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ongezien het belletje aan de staart van de ezel.
Nummer twee maakt even verderop de boer
hierop attent en zegt de dief daar en daar gezien te hebben. De boer vraagt hem op de ezel
te passen en gaat op zoek naar de dief van zijn
varken. Nummer een vindt hij niet en nummer twee blijkt zich met de ezel uit de voeten
te hebben gemaakt. Is er nog een nummer
drie in het spel, dan berooft die bij de put de
boer ook nog van zijn kleren.
Meesterdief-sprookjes en -verhalen worden regelmatig verbonden met lokaal of regionaal bekende rovers en dieven, die om hun
handigheid of de hun toegedichte sociale Robin-Hood-instelling kristallisatiefiguren geworden zijn voor op hen passende volksverhalen. Zo'n dief was in Frieslandjapik (Jacob)
Ingberts of Engberts, geboren in 1710 in
Oostermeer. Hij was maar een kruimeldief
maar hij moet ongelofelijk handig en atletisch
zijn geweest. Meer nog dan als dief werd hij
bewonderd om de slimheid waarmee hij telkens weer aan de autoriteiten wist te ontkomen. Tot op de dag van vandaag wordt er in
de Friese Wouden over hem verteld (vDK
I 5 2 5 Z', `De Japik-Ingberts- cyclus'). Hij
werd in dit gebied, waar de overheid zo lang

Illustratie van J. Mulders in: S J. van der Molen,
Frysk Sêgeboek iii. Assen 1 941. De Friese mees-

terdief Japik Ingberts ontsnapt aan zijn vervolgers
door over een brede vaart te springen.

door zo velen gewantrouwd werd, hèt symbool van de kleine Woudman die dikke boer,
baas en gezag kon overtroeven en in de luren
leggen. Ruimer bekend werd hij door het geliefde kinderboek Afkes's tiental (1903) van
Nynke van Hichtum (Sjoukje Maria Diederika Troelstra-Bokma de Boer, 186o- i939),
waarin de vader van het tiental, Marten, vol
bewondering vele van zijn staaltjes te berde
brengt. Een veertigtal meesterdief- en roververhaaltypen wordt (ook) aan hem toegeschreven, onder andere AT 1525A en AT
I 5 2 5 D . In een korte variant van het eerste
type steelt hij na een weddenschap met een
boer het hemd van de boerin; in een langere
variant van het tweede type toont hij zijn
vrienden zijn kunnen door met de pantoffeltruc (hier met klompen) en geluidsnabootsing een onnozel boertje twee geiten te ontstelen.
Een bijzondere groep meesterdief-verhalen
is die waarin dieven hun kunnen tonen door
elkaar te bestelen. Tot deze groep behoort
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ook de 14e-eeuwse Middelnederlandse
boerde `Van iij ghesellen die den bake stalen':
van drie doorgewinterde dieven betert er een
zijn leven en trouwt met een boerendochter.
Op een dag komen zijn vroegere makkers op
bezoek. Hij vreest — terecht — dat ze zijn ham
willen stelen en verstopt deze in het stro. Als
de dieven die nacht de ham niet kunnen vinden, doet een van hen zich voor als de bekeerde dief, gaat naar diens vrouw en veinst
dat hij vergeten is waar het spek is. Zij trapt
erin en wijst hem de bergplaats. Als haar man
wakker wordt en hier achter komt, achtervolgt hij de dieven en neemt in het donker de
ham over van de dief die hem draagt en denkt
dat hij zijn metgezel is. Een van de dieven
keert nu terug naar het huis, windt zijn broek
om het hoofd, doet alsof hij de vrouw van de
bekeerde dief is en haalt deze over `haar' de
ham te geven. Zodra de man merkt dat hij bedrogen is, gaat hij de twee weer achterna. Hij
vindt ze in een schuur en steekt zijn blote ach
een gat. Een van de dieven ziet-terwkdo
hierin de geest van zijn moeder en ze vluchten
met achterlating van de ham. Als ze weer van
de schrik bekomen zijn, gaan ze terug naar
het huis van hun vroegere makker en graven
een gat onder de drempel door. Als de eerste
zijn arm erdoor steekt, slaat de man hem eraf.
De gedupeerde zegt niets maar haalt zijn collega over ook zijn arm door het gat te steken.
Ook deze wordt afgeslagen. Nu wordt het
hun te veel en ze vluchten voorgoed.
Ongeveer even oud is een Franse fabliau,
een gelijksoortig kort humoristisch rijm, met
nagenoeg dezelfde inhoud: `De Barat et de
Haimet ou Des Trois Larrons' van Jean de
Boves. Deze twee teksten zijn vroege varianten van een waarschijnlijk in de Levant ontstaan volksverhaal (AT i 5 2 5 H2, `The Stolen
and Restolen Ham'), dat sindsdien regelma
literatuur opduikt. In de jongere-tignde
-
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mondelinge overlevering is het met name
aangetroffen in Noord- en Oost-Europa, het
Midden-Oosten en Noord-Afrika. In Vlaanderen is het verder bekend uit De wereld van
Soo Moereman (1 941) van Gerard Walschap
(1898-1989); in Nederland in drie versies in
de Friese volkslectuur (1851,1863,1916), die
waarschijnlijk op na-middeleeuwse gedrukte
voorbeelden teruggaan en een wat minder
drastisch slot kennen: de bekeerde dief slaat
zijn oude makkers niet de handen af maar
vangt ze in een strik. In de eerste twee gaat er
net zoals in het Franse fabliau een ander ver
(AT 15 2 5 H I, `One Thief Steals Egg-haltype
from Bird's Nest') aan vooraf: de twee dieven
houden een behendigheidswedstrijd. De eerste ontsteelt een vogel die op zijn nest in een
boom zit de eieren zonder dat hij het merkt,
de tweede weet ze er even ongemerkt weer in
te leggen, of ze de eerste dief afhandig te maken, bijvoorbeeld door hem zijn broek uit te
trekken. Ook dit verhaaltype kent een lange
literaire overlevering. In de volksmond circuleerde het hoofdzakelijk in Zuid- en OostEuropa.
Vaak worden ook deze beide typen gecontamineerd met andere meesterdief-verhalen.
Daar zijn er veel meer van, ook in de Nederlandse en Vlaamse overlevering, dan hier
konden worden voorgesteld. Vergelijk ook »
Meesterdief: het schathuis van Rhampsinitos.
JURJEN VAN DER KOOI
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DE MEESTERDIEF: HET SCHATHUIS
VAN RHAMP S INITO S
E Egyptische koning Rhampsinitos was
heel rijk — niemand na hem heeft ooit
nog zoveel geld bezeten. Om zijn schatten
veiliger te kunnen bewaren liet hij een schatkamer tegen zijn paleis aan bouwen. Maar de
bouwmeester bedroog hem: hij voegde de
stenen zo, dat een bepaalde steen gemakkelijk
weggenomen kon worden. Vlak voor zijn
dood vertelde hij zijn twee zonen hiervan. Zij
aarzelden niet en stalen op een nacht uit de
kamer een grote hoeveelheid goud uit de vaten waarin het bewaard werd.
De koning ontdekt dat er iets weg is, maar
omdat er geen tekens van inbraak zijn — ze
hebben de steen weer op zijn plaats gezet —
komt hij niet achter de toedracht. Wanneer
de broers doorgaan met stelen, plaatst de koning vallen rondom de vaten. Eén van de dieven raakt in zo'n val. Hij kan niet meer loskomen en raadt zijn broer aan hem het hoofd af
te snijden zodat men hem niet zal herkennen.
De broer doet dit en neemt het hoofd mee
naar huis.
De koning vindt de volgende ochtend het
onthoofde lijk en laat het aan de stadsmuur
ophangen. De wachters moeten diegene gevangennemen die ze om de dode zien weeklagen. De moeder van de dieven prest haar
overgebleven zoon het lijk van zijn broer van
de muur te halen en te begraven. Met ezels
beladen met zakken wijn rijdt de zoon naar de
stadsmuur, laat daar `per ongeluk' wijn weg-
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lopen en sluit vervolgens vriendschap met de
wachters die hem te hulp schieten. Hij voert
ze dronken en als ze in slaap gevallen zijn
neemt hij het lijk van zijn broer weg. De
wachters scheert hij om ze te bespotten de
rechter wang kaal.
Nu wordt de koning echt kwaad. Hij zet zijn
dochter in een bordeel en beveelt haar elke
man die daar komt ter wille te zijn, op voorwaarde dat hij haar zijn grootste schurkenstreek vertelt. Als de dief van zijn schatten bij
haar komt en haar hierover vertelt, moet zij
hem grijpen. De dief hoort hiervan. Hij snijdt
het lijk een arm af, verbergt deze onder zijn
mantel, bezoekt de prinses en doet zijn verhaal. Als zij hem in het donker grijpen wil,
pakt ze de arm van de dode. De dief ontkomt.
De koning, verbaasd over de slimheid en
moed van de dief, geeft zich gewonnen. Hij
laatuitroepen dat de dief geen straf zal krijgen
maar een grote beloning. De dief maakt zich
nu bekend en Rhampsinitos geeft hem, de
slimste man op aarde — want de slimste mensen zijn de Egyptenaren en hij was alle Egyptenaren te slim af — zijn dochter tot vrouw.
Rhampsinitos is waarschijnlijk farao Ramses
II (I 279-I 3 v.C.), maar zou ook Ramses iii
kunnen zijn, de tweede farao van de twintigste dynastie, de laatste grote heerser (i 187-56
v.C.) van het Nieuwe Egyptische Rijk en een
befaamd bouwheer. Herodotus van Halicarnassus (t 42 5 v.C.) vertelt dit in zijn Historiën (II, I 2 I). Hij heeft Egypte bereisd en zegt
deze informatie van Egyptische priesters gekregen te hebben. Hij neemt het verhaal voor
waar aan al twijfelt hij wel even bij de episode
van de dochter van de farao als hoer. Die twijfel was gerechtvaardigd, want hij geeft hier
zeker geen meer of minder bijgekleurde historische overlevering weer maar de oudst be-
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Vermomd als een kápálika (een schedeldragende Siva-vereerder) smeert hij zich vervolgens in met de as van zijn oom, vult diens
schedel met de botten en werpt deze in de
Ganges. De koning brengt nu zijn dochter in
het spel. Hij plaatst haar bij de Ganges; als een
man haar benadert moet zij de wachters roepen. De dief weet vermomd als een waterdrager voorbij de wachters te komen en bezwangert de prinses die een zoon krijgt. De koning
roept alle mannen uit zijn rijk nu bijeen en
geeft zijn kleinzoon een krans met de opdracht die aan zijn vader te geven. De jongen
doet dit. De koning vergeeft de dief en geeft
hem zijn dochter en het halve koninkrijk.
Ook in de Indische, aan ene Somadeva toegeschreven Kathasanitsagara (De oceaan van
sprookjesstromen), een van 's werelds grootste, in de 1 oe eeuw te dateren verhalenboeken
vinden we dit type. De nadruk ligt hier op de
tweede helft en het loopt voor beide dieven —
ze zijn in dit geval geen familie — slecht af. De
eerste, Karpara, breekt in bij een prinses en
begint een verhouding met haar. Hij wordt
betrapt en de koning laat hem ophangen. Zijn
vriend
Gatha neemt zijn plaats in bij de prin37)•
Ook in de Oriënt was dit sprookje al vroeg ses en loopt met haar weg. Ook hier laat de
bekend. We vinden het in de 3 e eeuw in een koning het lijk bewaken. Gatha weet de beuit het Sanskriet vertaalde verzameling Chi- wakers te vergiftigen en het lijk van zijn
nese boeddhistische geschriften, de Tri - vriend te verbranden en de botten in de Ganpitaka, en in de ge eeuw in de eveneens op ges te werpen. De koning biedt de dief nu de
Sanskriet-bronnen teruggaande Tibetaanse helft van zijn koninkrijk aan, maar de prinses
Kandjur. Daarin zijn de dieven een wever en heeft het intussen met een bedelmonnik aanzijn neef. Zij breken, op advies van de neef gelegd en brengt deze ertoe Gatha te vermet de voeten vooruit, ergens door een muur moorden.
maar worden ontdekt. De neef kan de oom
De West-Europese geschiedenis van dit
niet meer lostrekken en snijdt hem om her- sprookje begint met de eind-12e-eeuwse pokenning te voorkomen daarom het hoofd af. lopathos, sive de vege et septem sapientibus van de
De koning laat het lijk op een viersprong ten- Lotharingse cisterciënzer monnik Johannes
toonstellen en bewaken. Maar de dief weet de Alta Silva (Haute Seille). Deze Latijnse
het te verbranden door er een wagen met prozaroman is een vroege West-Europese
hout naar toe te rijden en in brand te steken. loot van de oriëntaalse raamvertelling Het

kende variant van een novellesprookje dat later een grote populariteit zou krijgen (AT
950, `Rhampsinitus') .
Het is zelfs niet helemaal zeker of Herodotus wel een Egyptisch verhaal vertelt. In zijn
tijd circuleerde ook al een, zij het veel kortere,
Griekse parallel, die Pausanias (2e eeuw) in
zijn bekende reisboek Beschrijving van Griekenland als volgt weergeeft: Trophonius en
Agamedes, zonen van Erginus die leefde in de
tijd van Hercules, waren befaamde bouwmeesters. Zij hadden de tempel van Apollo te
Delphi op hun naam staan en bouwden voor
Hyrieus (een zoon van Apollo en stichter van
de stad Hyriai in Boëtië) een schathuis, maar
zorgden ervoor dat één steen van buiten af
weggenomen kon worden. Zo konden zij ongemerkt de schatten plunderen. Hyrieus,
ziende dat de sleutels niet gebruikt waren en
de zegels onaangeroerd, brengt een strik aan
boven de koffers waarin hij zijn goud en zilver
bewaart. Agamedes raakt hierin verstrikt en
Trophonius snijdt hem op zijn advies het
hoofd af. De aarde opent zich en verzwelgt
Trophonius als straf voor zijn wandaden (ix,
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boek van Sindbad, dat via verschillende kanalen hier terecht is gekomen en vooral bekend
is geworden als De historie van de zeven wijze
mannen van Rome. Voorjohannes' bewerking
van `Het schathuis' zijn echter geen directe
oosterse voorbeelden aan te wijzen: een ridder, vroeger schatbewaarder van de koning,
verarmt door het verkwistende gedrag van
zijn zoon. Met deze breekt hij nu een gat in
het schathuis en steelt eruit. De koning roept
de hulp in van een oude dief, die hij vroeger
de ogen uit heeft laten steken. De blinde laat
een vuur in het schathuis aansteken en door
de wegtrekkende rook ontdekken ze het gat.
Ze plaatsen hier een vat met pek onder en bij
een volgende inbraak valt de ridder hier in.
Zijn zoon slaat hem het hoofd af. Op advies
van de blinde laat de koning het hoofdloze lijk
door de straten van de stad slepen. De zoon
kan zich niet inhouden, hij begint te huilen
maar maskeert zijn verdriet door zich quasi
per ongeluk de linker duim af te snijden. Het
lijk wordt opnieuw rondgesleept en nu verbergt de dief zijn verdriet door zijn kind in
een put te gooien. Het kind verdrinkt en ook
nu is de koning overtuigd van zijn onschuld.
In een laatste poging om de dief te grijpen laat
hij vervolgens, weer op advies van de blinde,
het lijk aan een boom hangen en door veertig
ridders bewaken: twintig in het zwart op
zwarte paarden aan de ene kant en twintig in
het wit op witte paarden aan de andere. De
dief rijdt's nachts half in het wit en half in het
zwart op een half-wit half-zwart paard tussen
de ridders door en haalt het lijk van de boom.
De zwarte ridders denken dat hij bij de witte
hoort en omgekeerd. De koning geeft het nu
op.
De Franse auteur Herbert vult aan het begin van de i 3 e eeuw in zijn versepos Li romans
de Dolopathos dit verhaal als volgt aan: de koning nodigt op aanraden van de blinde alle

ridders van zijn land uit voor een feest. Hij
hoopt dat de dief verliefd zal worden op de
prinses en 's nachts haar kamer in zal sluipen.
Dit gebeurt ook. De prinses merkt hem met
een zwarte streep op zijn voorhoofd, maar
zijn dienaren zien de streep als hij bij hen terugkeert en waarschuwen hem. Hij snelt weer
naar het slot en brengt eenzelfde merkteken
aan op het hoofd van alle ridders, zelfs op dat
van de koning. Nu besluit men tot een godsoordeel. Een kind moet de schuldige een mes
aanbieden. Als de dief het kind op zich af ziet
komen, biedt hij het een stuk speelgoed aan
zodat het lijkt alsof hij met hem ruilen wil. De
koning laat zich deze keer niet in de luren leggen, maar geeft de dief toch de prinses tot
vrouw. De blinde weet hem ervan te overtuigen dat zo de schat in de familie blijft en een
slimmere en moediger schoonzoon zal hij
ook nooit vinden.
In de latere Latijnse en volkstaalbewerkingen van De historie van de zeven wijze mannen
van Rome, ook in de Middelnederlandse, en
ook in de misschien wel meest geliefde verhalenbundel van de middeleeuwen, de fiesta Romanorum van ca. 13 00, vinden we het verhaal
eveneens, maar dan in een veel kortere versie,
die gewoonlijk eindigt met het slepen van het
lijk door de stad. De zusters van de dief kunnen hun smart niet verbergen en om hier een
verklaring voor te geven steekt de dief zich
met een mes in de dij. Latere middeleeuwse
versies variëren de tot dusverre genoemde
motieven ook wat betreft tijd en ruimte op
soms zo vrijmoedige wijze, dat niet altijd duidelijk is hoe ze zich onderling verhouden of
op welke van de al besproken versies ze teruggaan. Ze bieden echter maar zelden iets
nieuws.
In de wilde oriëntaliserende Franse avonturenroman Histoire du chevalier Berinus (14e
eeuw) laat de bestolen vorst, een keizer, om
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de dief te ontdekken al zijn ridders in een broers, komt de ene om in een lijmvat en
grote zaal slapen. In het midden staat het bed wordt de tweede, hoewel hij om het geweevan zijn dochter. Wie haar benadert, zal wor- klaag van de vrouwen te verklaren zich in de
den gedood. De dief waagt het toch. Zij mar- hand snijdt, gevangenomen en ter dood gekeert hem met haar duim met een zwarte bracht.
Met de renaissance wordt Herodotus' tekst,
vlek, maar hij weet haar liefde te winnen en zij
onthult hem het complot en overhandigt hem die in de middeleeuwen op de achtergrond
de verf zodat hij de andere ridders ook van het maar niet vergeten was geraakt, weer bekenteken kan voorzien. Een vriend ontdekt ech- der en samen met de middeleeuwse versies
ter dat de duimafdruk bij de anderen groter is uitgangspunt voor een rijke, breedgeschadan bij de dief, maar hij onthult dit pas nadat keerde, ook in allerlei volksboeken gedistride keizer beloofd heeft dat hij de dief niet zal bueerde literaire overlevering, die eveneens
straffen. Uiteindelijk trouwt hij na vele an- in operateksten en toneelbewerkingen vorm
dere avonturen met de prinses. In het Mid- kreeg. In de i ge en we eeuw bleek het ver
zich vastgezet te hebben in de mon--haltype
delnederduitse gedicht De Deif van Brugge
(eerste helft 15 e eeuw) besteelt deze dief met delinge overlevering van India tot West-Eueen kompaan de koning van Frankrijk. Om ropa, in Noord-Afrika en geheel Amerika.
het lijk van zijn vriend terug te krijgen voert Zeker in Europa moet daarbij met een sterke
hij de wachters dronken en trekt hij hun tot invloed van de literaire overlevering rekening
spot monnikspijen aan. De prinses merkt worden gehouden. In Vlaanderen is het ver
niet genoteerd, in Nederland ken--haltype
hem hier met een rood kruisje.
Een heel nieuw motief brengt de Florentijn nen we het alleen uit Friesland, waar het in de
Ser Giovanni aan in zijn novellenbundel Peco- 1 ge-eeuwse volkslectuur verschillende malen
rone (13 78). Hij laat het verhaal spelen in Ve- opduikt en in 1974 ook een keer uit de volksnetië en een bouwmeester met zijn zoon de mond is opgetekend. De veelzijdige volks- en
schatkamer van het dogenpaleis plunderen. broodschrijver en verzamelaar van volksverDe vader komt in het vat met pek enzovoort. halen Waling Dykstra (18 21-1914) publiDe zoon en zijn vrienden verkleden zich als ceerde in zijn jaarboekje De Bije-koer twee
Lucifer en zijn dienaren en weten zo de wach- versies: in 1872 een die teruggaat op de Doloters te verjagen, zodat hij het tentoongestelde pathos-lijn en in i 895 een bewerking van een
lijk van zijn vader kan stelen. De doge pro- traditie van De historie van de zeven wijze manbeert hem nu te verschalken met een geslacht nen van Rome. Uit de laatste hoek komt ook de
kalf. Hij maakt dit zo duur dat de dief zich wel lezing die Roel Piters de Jong uit Ouwsteruitgedaagd zal moeten voelen om het te ste- haule (1905-89) aanYpe Poortinga (1910-85)
len. Dit lukt hem ook; hij verdooft de wach- vertelde: de dieven, vader en zoon, graven een
ters met opium. Deze versie eindigt met de onderaardse gang naar de schatkamer van de
markeringsepisode met de dochter van de koning. Die maakt op advies van een raadsdoge als lokaas. De dief krijgt haar aan het slot heer een lijmput en de vader valt erin. De
tot vrouw en eindigt zijn carrière als doge zoon onthoofdt hem maar raakt hierdoor zo
(9,1). Een andere Italiaanse novellist, Gio- van streek dat hij de tering krijgt en sterft.
vanni Sercambi (1347-1424), laat het verhaal
Het. motief van de nachtelijke markering
weer tragisch aflopen. Van de dieven, twee van (het huis van) de held vinden we ook in
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veel varianten van »Ali Baba en de veertig rovers en de »Tondeldoos. In de jongere mondelinge overlevering wordt `Het schathuis'
vaak gecombineerd met andere motieven uit
de meesterdief-cyclus (»Meesterdief: de jongen die stelen leerde).
JURJEN VAN DER KOOI

Gilleland 1981, pp. 43-49; Poortinga
1976, pp. 201-204.
STUDIES: AT 950; BP III, pp. 395-406; Clouston
1887, II, pp. I15-165; EM I, kol. 2II en S.V. Rhampsinit; Liungman 1961, pp. 244-245; Meier 1970, pp.
35-58; Scherf 1995, II, pp. 1005-1009; Tawney/Penzer 1924-28, V, pp. 245-286; Tubach 1969, nr. 1996;
VDK pp. 385-386.
TEKSTEN:

HET MEISJE DAT HAAR

BROERS ZOEKT

koning verdwaalt tijdens de jacht in
een groot bos. Een oude vrouw belooft
hem de weg te wijzen als hij met haar dochter
trouwt. In zijn vertwijfeling stemt hij toe.
Het meisje blijkt heel knap, maar boezemt
hem toch angst in. Uit een eerder huwelijk
heeft de koning al zeven kinderen, zes jongens en een meisje. Uit vrees dat hun stiefmoeder hun iets aan zal doen, brengt hij ze
onder in een slot in het bos dat zo goed verborgen is dat zelfs hij het alleen kan vinden
met behulp van een toverkluwen die hij van
een wijze vrouw gekregen heeft. Als hij de
kluwen voor zich uit werpt rolt deze af en
wijst hem de weg.
Hij bezoekt zijn kinderen zo vaak dat de koningin argwaan krijgt en zijn dienaren omkoopt. Zij vertellen van de kinderen en de
kluwen. Zij steelt de kluwen, gaat naar het
slot en gooit de jongens die naar buiten rennen een hemdje over het hoofd. Ze veranderen in zwanen en vliegen weg. Maar het
EN

meisje was niet meegekomen en de koningin
weet niet van haar bestaan.
Het meisje vlucht het bos in en vindt (in een
ander land) een hut met zes bedjes. Onder een
daarvan kruipt ze weg. Tegen de avond komen zes zwanen binnenvliegen. Als ze hun
verenkleed afleggen, herkent ze haar broers.
Die zijn blij haar te zien, maar ze kan niet blijven: het is een roverherberg en ze kunnen
haar niet beschermen want ze kunnen maar
een kwartier per dag mens zijn. Ze zal hen alleen kunnen verlossen als ze zeven jaar niet
spreekt en lacht en intussen zes hemdjes van
sterrenbloemen naait. De broers vliegen
weer weg en het meisje trekt dieper het bos in,
verzamelt sterrenbloemen en begint aan de
hemdjes.
Na enige tijd vinden jagers van de koning
van dat land haar en brengen haar naar hun
meester. Deze wordt verliefd op het treurige
en stomme, maar o zo knappe meisje en
trouwt met haar, dit tegen de zin van zijn
boosaardige moeder. Als de jonge koningin
haar eerste kind krijgt, neemt haar schoonmoeder het weg, besmeurt de mond van de
moeder met bloed en beschuldigt haar van
het opeten van haar eigen kind. De koning wil
dit niet geloven en de koningin zwijgt en naait
verder. Met het tweede kind gebeurt hetzelfde: weer wil de koning het niet geloven,
maar als het derde kind net zo verdwijnt moet
hij de koningin wel voor het gerecht brengen.
Dat veroordeelt haar tot de vuurdood.
Als het vonnis zal worden uitgevoerd zijn
precies de zeven jaren om. Vijfhemdjes heeft
de koningin intussen af, aan het zesde ontbreekt alleen nog de linkermouw. Ze staat al
op de brandstapel, wanneer de zes zwanen
aanvliegen. Ze werpt hun de hemdjes over het
hoofd en ze veranderen in haar broers. Alleen
de jongste heeft maar één arm, in plaats daarvan heeft hij een zwanenvleugel op de rug.
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Nu mag de koningin weer spreken. Ze ver
haar man alles en in haar plaats wordt de-tel
boze schoonmoeder verbrand. De koning
echter en de koningin met haar zes broers
leefden nog lang en gelukkig.
Dit is het sprookje `Die sechs Schwäne' uit de
Kinder- and Hausmdrehen van de gebroeders

Grimm (nr. 49). Het staat al in de eerste druk
van 18I 2, maar kreeg zijn definitieve vorm in
die van 1819. Ze kregen het in 1812 in het
Hessische Nentershausen van de apothekersdochter Henriette Dorothea Wild. Het
is een variant van een in Europa en het Midden-Oosten wijd verspreid, ook in India en
heel Amerika opgetekend sprookjestype (AT
451, `The Maiden who Seeks her Brothers')
met de typische wondersprookjesthematiek:
betovering — onttovering. Kern van dit type is
een betovering om welke reden dan ook van
een aantal (meestal drie, zes, zeven of twaalf)
broers tot vogels (meestal zwanen, kraaien of
raven) en hun verlossing door hun zuster die
hiervoor een hele reeks beproevingen moet
doorstaan en een vastgestelde tijd niet mag
spreken. Voornaamste beproeving is meestal
dat ze, eenmaal in het bos gevonden en getrouwd met de koning, haar kinderen kwijtraakt door de machinaties van haar schoonmoeder, met alle gevolgen van dien, en zich
vanwege het spreekverbod hier niet tegen kan
verweren.
De gebroeders Grimm, die een open oog
hadden voor de didactische mogelijkheden
van het sprookje en deze graag uitbuitten en
daarbij in de geest van hun tijd een voorkeur
hadden voor sprookjes waarin het voorbeeldige gedrag van onschuldige, maar dapperduldzame jonge vrouwen en het wangedrag
van boze schoon- en stiefmoeders geschilderd werden, namen nog twee andere versies
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van dit verhaaltype in hun verzameling op:
`Die zwölf Bruder' (nr. 9, vanaf z 812) en `Die
sieben Raben' (nr. 25), eveneens vanaf 1812,
maar in 1819 gewijzigd: onder andere wordt
dan het aantal raven van drie op zeven gebracht.
In `Die zwölf Breder' wil een koning zijn
twaalf zonen doden als zijn vrouw een meisje
krijgt. De broers trekken op instigatie van
hun moeder het bos in. Later gaat het meisje,
door haar moeder ingelicht, naar hen op
zoek. Ze vindt hen ook, maar verandert ze per
ongeluk in raven door betoverde lelies te
plukken. Om ze terug te winnen mag ze ook
hier zeven jaar lang niet spreken. Ook zij
trouwt met een koning die een moeder heeft
die haar belastert, maar het verwijt van kannibalisme ontbreekt. Op het ultieme moment
redden de raven haar van de vuurdood. De
moeder van de koning, een stiefmoeder natuurlijk, krijgt een van die gruwelijke straffen
waar het sprookje met zijn hang naar het extreme zich zo graag van bedient: ze wordt in
een vat met kokende olie en giftige slangen
gestopt en sterft een gruwelijke dood.
Ook in `Die sieben Raben' is de komst van
een dochtertje zeven broers noodlottig. Het
meisje is zwak en hun vader stuurt de jongens
snel om doopwater uit. Als ze te lang op zich
laten wachten roept de vader uit: `Ik wou dat
ze raven werden.' Dit gebeurt tot zijn grote4
schrik. Als het meisje opgegroeid
e
hiervan en besluit ze haar broers te vL ssen.
Ze gaat op zoek tot het einde van de wereld,
tot de zon en de maan (maar die eten kleine
kinderen — de maan roept zelfs: `Ik ruik mensenvlees'), ja zelfs tot de sterren. Pas de morgenster kan haar helpen. Ze geeft haar een
hinkelbeentje: daarmee kan ze de glazen berg
opensnijden, want daarin zitten haar broers.
Bij de glazen berg aangekomen blijkt ze haar
beentje verloren te hebben. Met een mes

240

Meisje zoekt broers

snijdt ze zich een vinger af en opent daarmee
de poort. Een dwerg ontvangt haar vriendelijk: de raven zijn niet thuis. De dwerg dist het
eten voor de raven op in zeven bordjes en zeven bekertjes. Het meisje neemt van elk
bordje een hapje en uit elk bekertje een slokje.
In het laatste bekertje laat ze een ringetje vallen. Dan vliegen de raven binnen. `Wie heeft
van mijn bordje gegeten — uit mijn bekertje
gedronken ?' De zevende vindt en herkent het
ringetje. `Geve God, dat onze kleine zuster
hier ware, dan zouden we verlost zijn.' Ze
meldt zich en alles komt goed.
Met deze drie en enkele andere, bijna gelijk
Duitse taalgebied opgetekende-tijdgnhe
en gepubliceerde sprookjes begint de moderne overlevering van dit verhaaltype. De

Illustratie van H J. Ford in: Andrew Lang, The
Red Fairy Book. Londen 1890. De aldus geïllustreerde vertelling is naar `Die zwölf Bruder' van
de gebroeders Grimm: de zuster plukt lelies en
verandert hiermee per ongeluk haar twaalf broers
in raven.

diversiteit die deze teksten laten zien wijst op
een zekere openheid van het type: het neemt
gemakkelijk motieven en motiefreeksen over
uit andere sprookjes. Of het lag omstreeks
i 800 nog niet zo vast, of het had zich in een
grotendeels in het duister liggende voorgeschiedenis al in verschillende redacties uitgekristalliseerd. Het kan echter ook zo zijn dat
we, en dat zou dan met name gelden voor de
derde, meest afwijkende tekst, door de gebroeders Grimm en/of hun bronnen min of
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meer individueel vormgegeven lezingen voor vindt ze en brengt ze groot met de melk van
ons hebben, die de kern van het type wel vast- een hinde. De schoonmoeder legt jonge
houden, maar verder naar believen uitge- hondjes in het bed bij de nimf en weet haar
werkt en opgesmukt zijn door souverein ope- zoon ertoe te brengen zijn vrouw levend te
rerende vertellers. Zulke vertellers waren de begraven met alleen het hoofd boven de
gebroeders Grimm ook en het staat wel vast grond. Na zeven jaar ziet de vader zijn kindedat zij er ook zelf flink aan gesleuteld hebben ren in het bos, maar hij kan niet bij ze komen.
Hij vertelt dit zijn moeder die de dienaar on(vergelijk de » Kikkerkoning).
Tot de in andere sprookjes eveneens regel- dervraagt en de waarheid te horen krijgt. Ze
matig voorkomende motieven en motief- stuurt hem nu uit om de halskettingen van de
combinaties horen onder andere het taboe op kinderen te stelen. Hij vindt de jongens als zij
het spreken en de belastering van de (zwij- in zwanengestalte in de rivier spelen en neemt
gende) jonge moeder door haar schoonmoe- hun kettingen weg. Hun zusje past op aan de
der (dat we bijvoorbeeld ook vinden in het » kant, haar halsketting krijgt hij niet. De
Meisje zonder handen), de betovering in zwa- schoonmoeder wil er een bokaal van laten
nen (» Man zoekt zijn verdwenen vrouw), de maken, maar ze laten zich niet bewerken,
zoektocht via de zon, de maan en de sterren, slechts één ring laat zich ietsje buigen. De
het ruiken van mensenvlees (»Klein Duimpje zwanen vliegen naar het paleis van hun vader,
en de reus, vergelijk ook de »Jongen aan de het meisje bedelt er elke dag om eten dat ze
vossenstaart), de glazen berg (» Prinses op de deelt met haar ingegraven moeder en de zwaglazen berg) en de vooral uit » Sneeuwwitje nen. De dienaar probeert het meisje te doden,
zo bekende door dwergen bestierde huishou- maar de vader weet dit te voorkomen. Alles
komt uit. Het meisje legt haar broers de ketding.
De voorgeschiedenis van dit sprookje be- tingen om en ze worden weer mens, behalve
gint met de eind - i 2 e-eeuwse Dolopathos, sive de ene, wiens ketting beschadigd was — die
de rege et septem sapientibus van Johannes de blijft zwaan.
Johannes combineert hier een voorvorm, of
Alta Silva naar de oriëntaalse verhalenbundel
Het boek van Sindbad. Johannes voegde hier de voorvorm van dit sprookje met het in zijn
een nieuw verhaal aan toe, de 'Cygni' (zwa- tijd en later zo geliefde motief van het huwenen): een jonge edelman die een hert witter lijk van een man met een watervrouw (het
dan sneeuw achtervolgt, vindt in een fontein Melusine-motief) en dat van de zwaanridder
een naakte nimf met een gouden halsketting (= Godfried van Bouillon, Lohengrin), dat in
in de hand. Hij wordt op slag verliefd, neemt het Nederlandse taalgebied onder andere zou
haar de ketting af en trouwt met haar. Zijn leiden tot het populaire volksboek Een schone
moeder haat haar maar weet dit goed te ver- ende miraculeuse historie vanden ridder metter
bergen. Als de nimf zoals voorzegd zeven kin- swane (vanaf de eerste helft van de i 6e eeuw).
deren krijgt, zes jongens en een meisje, heb- Johannes' `Zwanen' kreeg een plaats in de laben dezen elk een gouden ketting om. Ze tere literatuur en heeft `Het meisje dat haar
geeft ze ter bewaring aan haar schoonmoe- broers zoekt' duidelijk zoal niet opgeroepen,
der. Die neemt de kinderen weg en geeft ze dan toch beïnvloed. De eveneens invloedrijke
aan een dienaar om ze te doden, maar hij legt versie van Ludwig Bechstein (i HOI -6o) in zijn
ze te vondeling in een bos. Een kluizenaar Deutsches Mizrchenbuch (1845: `Die sieben
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Schwanen') gaat weer terug op een vroege
Duitse bewerking van Johannes' zwanengeschiedenis. Ook `De wilde zwanen' (1838),
een van de bekendere sprookjes van Hans
Christian Andersen (1805-75), behoort tot de
literaire adaptaties van dit verhaaltype.
De rijke jongere mondelinge overlevering
van dit sprookje is even divers als die bij de gebroeders Grimm, ten dele ook door de invloed van hun teksten. In Nederland en
Vlaanderen waar, uitzonderingen als » Assepoester daargelaten, sprookjes over duld
heldinnen nooit erg populair zijn ge--zame
worden, sloeg het, behalve in gedrukte vorm
in sprookjesboeken en ook in schoolboekjes,
blijkbaar minder aan. Uit Nederland kennen
we slechts een Friese tekst, in 1974 door Ype
Poortinga (1910-85) opgetekend bij de meesterverteller Steven de Bruin (geb. 1921).
Deze sluit aan bij `De twaalf broers', al zijn
het hier ganzen in plaats van raven. Uit
Vlaanderen kennen we naast enkele literaire
bewerkingen twee versies uit de mondelinge
overlevering, waarvan een, uit 1 92 i , duidelijk
teruggaat op `De zeven raven'.
JURJEN VAN DER KOOI

Bechstein 1967, pp. 132-136, 251-277;
Gilleland 1981, pp. 71-77; KHM nr. 9, 2 5, 49; Van der
Kooi/Schuster 1 994 nr. 7; De Meyere 1925-33, III,
pp. 61-64; Poortinga 1 97 6 , pp. 6 9 - 73; Stalpaert 1977,
pp.158-163.
STUDIES: AT 451; BP I, pp. 70-75, 227-234,427-434;
EM s.v. Mädchen sucht seine Brüder; Gerritsen/Van
Melle 1 993, PP• 380-386; Liungman 1961, pp. Io5I07; Lüthi 1 9 6 9, 39-55; De Meyer 1968, p. 57; Petzoldt 1990, pp. 130-131; Scherf 1995, II, pp. I077Io81, I091-I096, 1472-I477; VDK p. 327.
TEKSTEN:

HET MEISJE ZONDER HANDEN

N

de dood van de koningin wil de koning met zijn dochter trouwen. De
prinses weigert dit en als straf laat de koning
haar de handen afhakken. Hierop vlucht het
meisje. Later ontmoet zij een andere koning,
die zo gecharmeerd is van de schoonheid van
de prinses dat hij ondanks deze amputaties
met haar trouwt. Ze wordt zwanger en baart
een kind.
Haar afgunstige schoonmoeder brengt
kwade praatjes in de wereld over haar, en
door deze machinaties moet de heldin andermaal vluchten, ditmaal met haar kind. Maar
door een wonder krijgt de heldin haar handen
terug, en uiteindelijk vinden verzoening en
hereniging met haar echtgenoot, de koning,
plaats.
A

Aldus verlopen heel in het kort de meer gruwelijke versies van het wondersprookje over
het Meisje zonder handen. Maar het incestmotief is bijvoorbeeld lang niet in alle versies
te vinden. Niet elke versie bevat ook het afhakken van de handen. Soms worden de handen van de prinses geamputeerd om haar van
het bidden af te houden, en het gebeurt ook
wel dat de prinses zelf haar handen laat afhakken. Soms is het de schoonmoeder die haar
schoondochter zwart maakt bij haar zoon,
maar andere keren is het de (schoon)vader, de
schoonzus of de duivel.
Het sprookje is in de volksverhalencatalogus van Aarne en Thompson geregistreerd
als AT 706, `The Maiden Without Hands'.
Het behoort tot een groepje vertellingen over
verbannen vrouwen, waarvan » Sneeuwwitje
(AT 709) thans nog de bekendste is. Opmerkelijk in dit groepje volksverhalen zijn de geduldige lijdzaamheid en de betrekkelijke pas-
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siviteit van de vrouwen. Het Meisje zonder
handen is in de mondelinge overlevering gevonden in heel Europa en het Midden-Oosten, alsmede in Afrika, India en het Verre
Oosten. In de Nieuwe Wereld is het sprookje
opgetekend in de Frans- en Spaanstalige gemeenschappen van de Verenigde Staten,
Midden- en Zuid-Amerika alsook in Franstalig Canada, terwijl Thompson het sprookje
heeft gevonden bij Indianenstammen in Canada en het noorden van de v s . In het onderzoek van Hélène Bernier naar de herkomst
van de Frans- Canadese sprookjesversies wees
alles in de richting van een mondelinge traditie afkomstig uit Bretagne. Emigrerende Bretonnen hebben derhalve een zwaar stempel
gezet op de Canadese mondelinge overlevering.
De Zweedse volksverhaalonderzoeker
Waldemar Liungman veronderstelt dat
gaandeweg in de overlevering het verdrijvingsmotief is verdubbeld. Hij betoogt dat de
heldin oorspronkelijk waarschijnlijk maar
eenmaal verdreven is, en suggereert als bron
een Arabisch verhaal, dat we later ook in Duizend-en -één nacht tegenkomen. In dit verhaal
verbiedt de koning om aalmoezen te geven:
wie het toch doet, worden de handen afgehakt. Als de heldin twee broden aan een bedelaar schenkt, worden haar inderdaad de handen afgehakt. Later wil de koning trouwen.
Hij raakt bekoord door de schoonheid van de
vrouw zonder handen en trouwt haar. De
overige vrouwen uit de harem zijn jaloers en
beginnen de heldin te belasteren, zodat zij
met haar inmiddels geboren kind wordt verstoten. Onderweg drinkt de vrouw uit een
beek, maar het kind raakt daardoor te water.
Twee mannen schieten echter met succes te
hulp en bereiken met hun gebed tot Allah
bovendien dat de vrouw haar handen terug
mannen zijn (de personificaties-krijgt.De
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van) de twee broden, die de vrouw aan de bedelaar had geschonken. Ditmaal wordt zij
niet gestraft, maar juist beloond voor haar
barmhartigheid en vroomheid.
Verhaalonderzoeker Walter Scherf bestrijdt dat er in het sprookje van het Meisje
zonder handen sprake is van een min of meer
toevallige verdubbeling van het verstotingsmotief. In zijn interpretatie vervult de eerste
`scheiding' een wezenlijk andere functie dan
de tweede. In het eerste deel van de vertelling
moet de heldin zich bevrijden van de vaderbinding, in het tweede deel moet ze vechten
tegen de bedreigende moederbinding van
haar echtgenoot.
Door de eeuwen heen zien we het sprookje
van het Meisje zonder handen in de WestEuropese literatuur opduiken. In het Latijnse
Vita Offae Primi, dat wel wordt toegeschreven
aan Mattheus Parisiensis (t 12 59), wordt het
verhaal verbonden met de Engelse koning
Offa en zijn echtgenote. De geschiedenis is
ook wel in verband gebracht met koning Alla
van Northumberland en Constance, de dochter van keizer Tiberius Constantinus van
Constantinopel. De heldin wordt verder wel
geïdentificeerd met Genoveva van Brabant
en met Helena van Constantinopel, over wie
verschillende volksboeken zijn verschenen.
In Frankrijk werd de 13 e-eeuwse versroman
over La Belle Hélène de Constantinople bijvoorbeeld in 1448 door Jean Wauquelin in proza
omgezet, waarna het verhaal telkens in volksboekjes werd herdrukt, tot in de i ge-eeuwse
reeks colportage-literatuur van de Bibliothèque Bleue.

In de volkstaal is het verhaal verder onder
meer te vinden in de Oudfranse versroman La
Manekine van Philippe de Remi (i 246-96). In
het Engels werd het verhaal bekend door de
Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer (ca.
1340-1400), en wel in `The Man of Law's
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Tale'. Een Italiaanse versie werd door Giovanni Fiorentino opgenomen in zijn Pecorone,
geschreven in de jaren 13 78-85. Vervolgens
vertelt Giambattista Basile het verhaal in zijn
Pentamerone (1634-36) onder de titel `La
Penta manomozza'. Hierin treffen we het incestmotief weer aan: Penta is in deze tekst de
zuster van de koning. Als de echtgenote van
de koning komt te overlijden, begeert hij zijn
zuster als bruid. Voordat zij vlucht, vraagt
Penta aan haar broer wat zijn liefde heeft
doen ontvlammen. Hij antwoordt dat het
haar mooie handen zijn, waarop zij die laat afhakken en aan hem opstuurt.
In de eerste editie van de Kinder- and
Hausmarchen uit 1812 publiceerden de gebroeders Grimm het sprookje zoals ze dat op
i o maart 1 811 hadden gehoord van Marie
Hassenpflug (1788-1856) uit Kassel. Voor de
tweede druk werd het sprookje bewerkt met
behulp van de versie die op 2 7 augustus 1813
door Dorothea Viehmann (1755-1 815) uit
Zwehrn was verteld. Het sprookje werd gepubliceerd onder de titel `Das Mädchen ohne
Hinde' (nr. 3 z). De inleiding van Viehmann
wordt in de tweede druk echter niet door de
gebroeders Grimm overgenomen. Viehmann opende namelijk met het incestmotief:
de vader begeert de dochter, en als zij hem
weigert, worden haar de handen en borsten
afgesneden. In de gepubliceerde versie is het
de duivel die het op de ziel van de dochter
voorzien heeft. Het sprookje bij Grimm is —
naar Viehmann — doortrokken van religieuze
elementen en vrome motieven, en onderzoeker Walter Scherf vermoedt hier dan ook invloed van het Predigtmdrlein (het preeksprookje).
Het sprookje verloopt bij de gebroeders
Grimm aldus: een arme molenaar zal rijkdom
verwerven als hij aan de duivel schenkt wat
zich achter de molen bevindt. In de veronder-

stelling dat de duivel de appelboom bedoelt,
gaat de molenaar akkoord. Als de duivel na
enkele jaren zijn buit komt ophalen, blijkt hij
het voorzien te hebben op de brave dochter
van de molenaar. Het meisje heeft zich rein
gewassen en trekt met krijt een cirkel om zich
heen, zodat de duivel niet in staat is om haar
mee te nemen. De volgende dag mislukt het
weer, omdat het meisje met haar tranen haar
handen heeft schoon geweend. Op bevel van
de duivel hakt de bange molenaar de handen
van het meisje af. De derde dag zijn haar
stompjes nat van het huilen, en woedend ver
duivel omdat hij zijn rechten op het-trekd
meisje nu heeft verloren. Even later verlaat
het meisje het ouderlijk huis. Geholpen door
een engel eet zij in de hoftuin fruit van een
boom. Zodra de koning haar ziet, wordt hij
verliefd op haar. Hij trouwt met het meisje en
laat zilveren handen voor haar maken. De
jonge koningin raakt zwanger, maar haar
echtgenoot moet een reis ondernemen, en hij
laat zijn vrouw in de hoede van zijn moeder
achter. Zodra er een zoon geboren wordt,
stuurt de moeder haar zoon een brief. Deze
wordt evenwel door de duivel onderschept en
verwisseld voor een brief waarin staat dat de
koningin is bevallen van een demonisch wezen. De koning schrikt hiervan, maar adviseert niettemin om moeder en zoon goed te
verzorgen. Weer onderschept de duivel de
brief en laat een brief arriveren waarin staat
dat de koningin en het kind vermoord moeten worden: als bewijs moeten tong en ogen
bewaard worden. De moeder heeft medelijden met haar schoondochter: ze laat een hert
slachten en geeft de koningin gelegenheid
om met haar zuigeling te vluchten. Een engel
brengt haar naar een huisje in het bos, waar
een sneeuwwitte jonkvrouw haar ontvangt
(vergelijk » Sneeuwwitje). Ze leidt er een
vroom leven en God schenkt haar hierom
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haar handen terug. Ondertussen komen de het doet voorkomen alsof deze haar kind
koning en zijn moeder erachter dat ze door de heeft opgegeten. Het kind werpt zij voor de
duivel bedrogen zijn. De koning zoekt zijn wilde dieren. De koning wil zijn vrouw doden
vrouw en kind hierop zeven jaar lang, totdat in het bos, maar krijgt medelijden en laat haar
hij ze hervindt in het huisje in het bos, en het lopen. Zij probeert zelfmoord te plegen,
lange en gelukkige leven een aanvang kan ne- maar de dieren beletten haar dit en brengen
haar bij het kind dat zij gered hebben, en vermen.
Tot voor kort was het sprookje van het zorgen hen beiden. Een hert lokt de koning
Meisje zonder handen in Nederland nog naar de poel waar hij de weerspiegeling van
nooit uit de mondelinge overlevering opgete- zijn vrouw en kind ziet. Zij verzoenen zich en
kend. Toen Hélène Bernier haar onderzoek haar handen groeien ineens weer aan. De konaar het sprookjestype AT 706 begon, heeft ning verbant zijn moeder naar een kasteel.
Uit Vlaanderen zijn ons inmiddels drie verzij vooraanstaande volkskundigen en verhaalonderzoekers uit verschillende landen aange- sies van het sprookje bekend.
Het Meisje zonder handen is een wonderschreven met de vraag of zij haar versies van
het sprookje konden leveren. Maar J.J. Vos- sprookje over onschuldig slachtofferschap.
kuil, destijds hoofd van de afdeling Volks- De hoofdpersoon wordt geconfronteerd met
kunde van het P.J. Meertens-Instituut, moest grote problemen als incest en (beschuldiging
de Canadese onderzoekster per brief beken- van) overspel en moord. Van de oudste tot de
nen dat er geen mondelinge of schriftelijke modernste versies verhaalt het sprookje van
Nederlandse versies bekend waren.
een geduldig gedragen vervolging. De heldin
Inmiddels is de verzamelaar Ype Poortinga is gewoonlijk lijdzaam en deugdzaam, en niet
er in 1979 dan toch nog in geslaagd om het opstandig, alhoewel zij daar alle reden toe zou
sprookje op te tekenen, uit de mond van Ste- hebben. Zij schikt zich idealiter in het tradiven de Bruin. In het kort verloopt het verhaal tionele rollenpatroon, en wordt voor die houbij hem aldus: een koning hakt de handen af ding uiteindelijk, na veel doorstane ellende,
van zijn dochter die zijn attenties afwijst en toch beloond. Daarmee toont het sprookje
laat haar voor de wilde dieren werpen. Deze zijn vanouds behoudende èn optimistische
sparen haar en een hert brengt haar naar het kijk op het bestaan, maar het kan ook elemenbos, waar de dieren haar voeden en verzor- ten van religieuze ideologie in zich dragen,
gen. Een prins ziet haar spiegelbeeld in het die beloning belooft na vroom en geduldig
water en wordt verliefd op haar; hij neemt gedragen lijden.
THEO MEDER
haar mee naar het paleis als hij koning wordt
en trouwt met haar. Als de koning met het le- TEKSTEN: Chaucer 1
977 , pp . 159-185; KHM nr. 31;
ger ten strijde trekt, probeert zijn moeder Poortinga 1980, pp. go-96.
zich van haar schoondochter te ontdoen. Zij STUDIES: AT 706; BP I, pp. 295-31I; EM s.V.Madchen
vergiftigt de stalmeester en legt bij zijn lijk ohne Hande; Bernier 1971; Dundes 1989a, pp. 131een brief waarin hij bekent dat de koningin 143; Lehmann 1981; Liungman 1961, pp. 194-196;
De Meyer 1968, p. 84; Scherf 1 995, II, PP• 793 -80 7;
zwanger is van hem. De koning gelooft nog in Tubach 1969, nr. 3035; Uther 1981,
pp. 117-119; VDK
de onschuld van zijn vrouw, maar kan dit niet p• 353•
meer als zijn moeder, door bloed rond de
mond van de verdoofde koningin te smeren,
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E

echtpaar, de man rijk en
de vrouw mooi en vroom, koesteren de
vurige wens kinderen te krijgen. De vrouw
bidt er dag en nacht om. Op een winterdag
staat ze in haar tuin bij de jeneverbesstruik
een appel te schillen. Ze snijdt zich daarbij in
haar vinger en bloed druppelt in de sneeuw.
`Ach', zegt de vrouw weemoedig, `had ik maar
een kind, zo rood als bloed en zo wit als
sneeuw.' Na negen maanden krijgt de vrouw
het zo vurig gewenste kind, een zoon. Daarbij
sterft ze echter, en ze wordt onder de j eneverbesstruik begraven.
De vader hertrouwt. Zijn tweede vrouw
schenkt hem een dochter, maar jegens haar
stiefzoon koestert ze een diepe haat. Wanneer het dochtertje om een appel vraagt,
komt ze op een idee. De kist waarin de appels
bewaard worden heeft een zwaar deksel met
een groot en scherp ijzeren slot. Het jongetje
komt thuis en mag van zijn stiefmoeder een
appel uit de kist halen. Ze opent de kist en
zodra hij zich voorover bukt om een appel te
nemen, slaat ze het deksel met een klap dicht.
Het hoofd van het jongetje valt tussen de rode
appels. Vervolgens zet ze hem, met een appel
in de hand, op een stoel voor de deur. Met een
witte doek om de hals van het jongetje heeft
ze zijn hoofd weer vastgebonden.
Het dochtertje wordt ongerust: ze krijgt
geen antwoord als ze haar halfbroer om de
appel vraagt. Haar moeder stelt voor dat ze
hem dan maar een draai om zijn oren geeft.
Het meisje volgt deze raad. Het hoofd valt
van de romp, en nu denkt ze dat zij haar halfbroer heeft omgebracht.
De stiefmoeder belooft haar de zaak te verdoezelen. Ze hakt de zoon aan stukken. Ze
kookt hem en dient hem aan zijn vader als
EN liefhebbend

maaltijd op. De vader zegt het jammer te vinden dat hij zijn zoon niet meer gedag heeft
kunnen zeggen, want de stiefmoeder heeft
hem voorgelogen dat het jongetje voor een
paar weken naar zijn grootvader is. Dan peuzelt hij met smaak zijn zoon op. De botjes
werpt hij onder tafel. Het dochtertje verzamelt ze in een zijden doek, laat ze drogen en
legt ze onder de jeneverbesstruik. Ze voelt
zich plots minder bezwaard. De beenderen
veranderen in een prachtige vogel. De vogel
vliegt weg. Op het dak van het huis van een
goudsmid zingt de vogel een lied:
Die Mutter hat mich geschlachtet,
der Vater hat mich gegessen,
die Schwester hat meine Gebeine gesammelt,
and ich bin ein schoner Vogel.

De goudsmid wil het lied nog een keer horen.
In ruil daarvoor geeft hij de vogel een gouden
ketting. Op dezelfde wijze krijgt de vogel na
het zingen van zijn bekoorlijke lied een paar
rode schoenen van een schoenmaker en een
molensteen (om de hals gehangen) van een
molenaarsknecht. Met deze gaven vliegt de
vogel naar het huis van zijn vader. Daar heft
hij wederom zijn lied aan. De vader, die naar
buiten komt, krijgt de gouden ketting om zijn
hals geworpen. De halfzuster danst van
vreugde in de schoenen die haar ten deel vallen. De stiefmoeder wordt echter door de
molensteen verpletterd. De vogel verandert
daarop weer in het jongetje. Hij neemt zijn
vader en zusje bij de hand. Blij gaan ze gedrieën naar binnen en nemen ze plaats aan de
tafel.
Dit is een verkorte weergave van het sprookje
`Von dem Machandelboom' (nr. 47) uit de
Kinder- and Hausmarchen van de gebroeders
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Grimm. Omdat het sprookje niet in een
triomfantelijk huwelijk eindigt, wordt het wel
tot de categorie van de kindersprookjes gerekend. Antti Aarne en Stith Thompson hebben aan het verhaal het typenummer AT 720
toebedacht: `My Mother Slew Me; My Father
Ate Me. The Juniper Tree'. Verhalen van het
type AT 720 zijn blijkens de studie van Michael Belgrader bij bevolkingsgroepen in geheel Europa opgetekend, met uitzondering
van Rusland en van een gedeelte van de Balkan. Het sterkst vertegenwoordigd bleek het
sprookje in de Baltische staten, Frankrijk,
Midden- en Noord-Europa en vooral in
Duitstalige gebieden. Voorts werden varianten van dit type aangetroffen in Azië en
Noord- en Zuid-Amerika, alsmede in het
Midden-Oosten en Voor-Azië. Opmerkelijk
is de grote rijkdom aan varianten die het
sprookje hier en daar kent; met name Estland
scoort met ten minste 113 gedocumenteerde
varianten hoog. Tot voor kort waren in Nederland van géén sprookje zoveel varianten
bekend als van Moeder doodde mij, vader at
mij. In 1 945 noemtJ.R.W. Sinninghe er zes
zijn overzicht niet compleet. Het-tien,als
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Twee taferelen uit een Duitse sprookjesprent van
rond de eeuwwisseling. Het meisje begraaft de
botjes van haar halfbroer, die zal herleven als een
vogel; de boze stiefmoeder van het jongetje wordt
dodelijk getroffen door de molensteen.

leeuwendeel stamt uit de verzameling G.J.
Boekenoogen (archief P J M 1), mede omdat
deze neerlandicus omstreeks i 890 juist dit
sprookje publiceerde in oproepen tot toezending van volkslied- en verhaalmateriaal.
Philipp Otto Runge (1777-1 810), een schilder uit Vorpommern, tekende het sprookje
`Von dem Machandelboom' op in januari
i 8o6. Met een optekening van `Von dem Fischer and syner Fru' (» Piggelmee) stuurde
hij het naar een Heidelbergse uitgever als
dank voor een exemplaar van Des Knaben
Wunderborn. De uitgever gaf de teksten door
aan Achim von Arnim (17 8 I - I 83 i), die Runges lezing publiceerde in juli i 8o8. Von Arnim deed het handschrift vervolgens toekomen aan de gebroeders Grimm. De stijl
waarin het sprookje werd weergegeven door
Runge maakte op de gebroeders Grimm en
hun geestverwanten een grote indruk. Philipp Otto Runge had echter ook een tweede
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versie opgetekend. Deze belandde uiteindelijk bij Johann Gustav Büsching (1783-I 829).
In september 1812 publiceerde Büsching
Runges tweede versie in zijn Volks-Sagen,
Marchen and Legenden. Drie maanden later
volgden de gebroeders Grimm met de publicatie van Runges eerste versie in hun Kinderund Hausmdrehen. De optekeningen van
Runge stonden voor Jacob en Wilhelm
Grimm model bij het tot stand komen van
hun verzamelwerk. Buiten hun medeweten
en op eigen initiatief bracht de uitgever `correcties' aan in het plat-Duits waarin het verhaal gesteld was. In 1843, ten behoeve van de
vijfde editie, besloten de gebroeders Grimm
de tekst te vervangen door een weergave uit
de nagelaten geschriften van Runge, die een
paar jaar eerder gepubliceerd waren. Het ontging de broers dat het hier een vertaling, in
het Hamburgs dialect door Runges broer Daniel, van de door henzelf gepubliceerde lezing betrof. De oorspronkelijke optekeningen van Philipp Otto Runge zijn verloren gegaan. Ludwig Bechstein (I 8o I -6o) nam het
sprookje, in Hoogduitse vertaling, op in twee
met houtsneden van Ludwig Richter geïllustreerde edities, in 1853 en 1857, onder de
titel `Der Wacholderbaum'. Vooral dankzij
illustraties door uiteenlopende kunstenaars
en opname in zogenaamde Hausbücher heeft
het sprookje grote bekendheid gekregen.
De Nederlandse varianten vallen op omdat
ze meer gruwelijkheden bevatten dan elders
het geval is. Bijzonder is voorts de taak die het
jongetje opgedragen krijgt om mosterd te
gaan halen, waarbij hij een glazen bruggetje
moet passeren. Huizenga-Onnekes publiceerde een Groningse versie, opgetekend uit
de mond van J.S. van Weerden uit Zuurdijk.
Tot drie keer toe slaagt Janmaanje (dé naam
voor een jongetje in Groninger sprookjes;
vgl. ook »Janmantje in het papieren huisje) er

niet in de opdracht van zijn stiefmoeder om
voor een halve cent mosterd te halen te ver
Telkens komt hij in de verleiding om-vulen.
met andere jongens te gaan knikkeren. Een
kopje met het muntje voor de mosterd schopt
hij dan per ongeluk van het glazen bruggetje
in de sloot. De tweede keer dat hij onverrichterzake huiswaarts keert, geeft zijn stiefmoeder hem een pak slaag. Als hij ten derde male
in gebreke is gebleven, zegt de stiefmoeder
hem achtereenvolgens het hakblok en de bijl
te halen. Dan onthoofdt ze hem. Een toverheks krijgt medelijden. Janmaanje verandert
in een gouden vogeltje en vliegt de schoorsteen uit. Vader komt thuis om te eten. Stiefmoeder zegt dat het jongetje nog niet terug is.
Dan horen ze een stem uit de schoorsteen.
Eerst moet vader eronder komen staan,
waarop een gouden horloge naar beneden
valt; dan de zuster, die een gouden armband
ontvangt, tenslotte de stiefmoeder. Ze kijkt
naar boven, maar krijgt dan een `dikke vlint'
(zware steen) op haar hoofd. Ze is dood. De
heks tovert Janmaanje vervolgens weer om,
zodat hij zich weer bij zijn vader en zus in huis
kan voegen.
In een versie die Cornelis Bakker verkreeg
van boterhandelaar J. Visser uit Broek in Waterland, versnoept Jantje het geld voor de
mosterd die hij bij het glazen bruggetje moest
halen. Zijn stiefmoeder hakt vervolgens het
ene na het andere lichaamsdeel af, waarna ze
soep trekt van Jantje. De andere leden van het
gezin krijgen de soep voorgezet. Het zusje,
Leentje, begraaft de botjes bij de lindeboom.
Een vogeltje komt en zingt. Vervolgens
werpt het vogeltje een geschenk voor de
meid, voor Leentje en voor haar vader door
de schoorsteen naar beneden. De stiefmoeder echter wordt geplet door een molensteen.
Het vogeltje vliegt weg.
In een Vlaamse variant — in Vlaanderen was
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dit sprookje blijkbaar minder populair; we
kennen tot nu toe vier varianten —, gepubliceerd in 1888 door Em.K. de Bom, is sprake
vanjanneken en Mieken, terwijl een versie uit
Noord-Brabant handelt over de zusjes Doortje en Mietje. In deze Brabantse weergave van
het sprookje door Jacq. Cuypers in i 892 heeft
de moeder van Doortje en Mietje een bloedhekel aan Doortje. Bij afwezigheid van de vader geeft ze de meisjes opdracht om ieder een
emmer water te putten. Doortje krijgt een
emmer met een gat, zodat Mietje als beloning
een lekkere boterham ontvangt en Doortje
het met een stuk droog brood moet doen.
Hetzelfde geschiedt nadat ze zijn uitgestuurd
om een bos hout te sprokkelen, Doortje met
`een klein stuk rot touw' en Mietje met `een
lang touw'. De volgende dag stelt de moeder
voor Doortjes haren te kammen, maar in
plaats van dat te doen, snijdt ze Doortje met
een slichtmes het hoofd af. Van het lichaam
kookt ze soep, die de vader bij thuiskomst
krijgt voorgezet. Onwetend eet hij deze `met
smaak' op. Zijn vraag waar Doortje gebleven
is, wordt beantwoord vanuit de schoorsteen:
Rikketikketik,
een schoon engeltje ben ik.
Moeder heeftm j gesneden,
vader heeftm j gegeten.
En Mietje heeftt^ de schenkskes
onder den noteboom gesmeten.
Rikketikketik,
een schoon engeltje ben ik.

Voor de vader valt een gouden horloge uit de
schoorsteen, voor Mietje `een fraai kleed met
gouden sterretjes'. De moeder moet de ontvangst van een molensteen met de dood bekopen.
Boekenoogen kreeg naar aanleiding van
zijn oproepen de meeste versies van het po-
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pulaire sprookje toegestuurd uit Noord -Holland, vooral door de eerder genoemde Bakker, een huisarts te Broek in Waterland. Tevens omvat de verzameling Boekenoogen een
lezing uit het Zeeuwse Goes, waarin het zusje
verhindert dat broertje Jan al direct vergiftigd
wordt of op een met zeep ingesmeerde trap
verongelukt. Vanuit Friesland ontving de
verzamelaar versies uit Joure en van Ameland. De dames Roorda van Ameland verschaften hem in 1894 twee lezingen, waarvan
er één onder de titel `De boze stiefmoeder'
door Jurjen van der Kooi is gepubliceerd.
Evenals in de versie van de gebroeders
Grimm (Kinder- and Hausmdrehen, nr. 47)
doodt de stiefmoeder het jongetje op zolder
door het deksel van een kist met appels dicht
te slaan zodra hij voorover buigt om een appel
te nemen. Het zusje Betje brengt na het eten
van de soep de botjes naar de lindeboom. Later, op een vrijdag, komt uit deze boom een
vogeltje vliegen. Het neemt plaats op de vensterbank. In het gezang van het vogeltje herkennen de bedroefde Betje en haar vader de
stem van Jan, het verdwenen jongetje. Boven
op de schoorsteen zingt het vogeltje. Vanuit
de schoorsteen krijgt de vader een nieuwe
hoed op zijn hoofd. De vrijdag daarop is de
beurt aan Betje, die een gouden oorijzer ontvangt. Precies een week later mag de stiefmoeder onder de schoorsteen gaan staan. Een
molensteen is haar deel. Het vogeltje verdwijnt, maar Betje en haar vader zijn tot hun
vreugde van de boze vrouw verlost.
Van meer recente datum zijn de optekeningen in Friesland door Dam Jaarsma en Ype
Poortinga. Jaarsma legde aan het eind van de
jaren zestig drie lezingen vast. In de vertelling
uit 1968 van mevrouw Werdina KorporaalZeilmaker te Kollumerzwaag (collectie
Jaarsma, archief P J M i) mogen de gezinsleden
van het vogeltje een wens doen. Poortinga
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kreeg het sprookje in 1977 verteld door mevrouw Maria Titia Catharina Popma-Lunter
(die het in haar jeugd in Bolsward hoorde) te
Leeuwarden. Hier heet het jongetje, zoals
wel vaker in sprookjes uit Friesland, Tomkeman (Klein Duimpje). Tomke laat de mosterd door een glazen bruggetje vallen, komt
vervolgens op het hakblok, waarna zijn moeder het stoffelijk overschot in een zak in de
tuin verbergt. Onder de schoorsteen ontvangen Tomkes verwanten geschenken, behalve
de moeder wier leven met een zware steen
beëindigd wordt.
Het engeltje, dat in het lied in de NoordBrabantse variant genoemd wordt, verwijst
naar de rooms-katholieke geloofsvoorstelling
van overleden kinderen als engeltjes. De appel die in de versie van de gebroeders Grimm
voorkomt, is door enkele auteurs geassocieerd met de verboden vrucht uit het paradijs.
Runges handschrift had de gebroeders
Grimm in vervoering gebracht. Ze waren getroffen door de poëtische stijl waarvan ze
meenden dat die des volks was. Runge had
immers de twee sprookjes zowel uit de mondelinge overlevering als in de volkstaal opgetekend: een voorbeeldige aanpak. Latere onderzoekers, onder wie Heinz Rölleke, hebben
hier echter de hand van de kunstenaar Runge
in gezien. Met name de schilderachtige inleiding betreffende de zwangerschap van de
moeder in `Von dem Machandelboom' is
uniek, al doet de uitspraak van de moeder
denken aan » Sneeuwwitje. Deze inleiding
komt in geen enkele andere variant van AT
720 voor. Ze wordt beschouwd als een schepping van Phillip Otto Runge zelf. Wat Jacob
en Wilhelm nog meer trof in `Von dem
Machandelboom' was de schijnbaar hoge ouderdom van het sprookje, getuige de voorstellingen van een voortleven na de dood na-

dat de beenderen van de overledene bijeengelegd waren en van de transformatie tot een
vogel. Tot op de dag van vandaag heeft dat
aanleiding gegeven tot een speculatief conti nuïteitsdenken, met als hoogtepunt de opvat
dat het sprookje direct zou verwijzen-ting
naar rituelen uit het Stenen Tijdperk (zie bijv.
Scherf en Belgrader; vgl. Burkert), ook al lijkt
het niet ouder dan de i 8e eeuw. De gebroeders Grimm zouden verder in het lied van de
vogel onmiddellijk het lied herkend hebben
dat Faust hoort weerklinken uit de kerker met
Margarete in Goethes Faust (de 'Urfaust') uit
1775: 'Meine Mutter, die Hur, / Die mich
umgebracht hat! / Mein Vater, der Schelm, /
Der mich gegessen hat!' enzovoort. Het verhaal kreeg daarmee extra glans. Goethe had
het lied, waarvan hij in een brief uit 1774 al
gewag maakt, volgens Rölleke ontleend aan
een Franse mondelinge overlevering. De
vraag in hoeverre het sprookje van de jeneverbesstruik in de i 8e en aan het begin van de
i ge eeuw deel uitmaakte van een orale traditie, laat zich moeilijk beantwoorden. Brentano verklaarde in 18o6, het jaar waarin
Runge het sprookje optekende, dat hij het
verhaal van zijn 8o-jarige min uit Schwaben
gehoord had.
`Moeder doodde mij, vader at mij' handelt
over de gevoelens van een moeder ten opzichte van een van haar afhankelijk kind, dat
ze om de een of andere reden niet mag. Soms
is de daadwerkelijke moeder de kwade genius,
maar meestal een stiefmoeder. Statistisch gezien blijken kinderen, in heden en verleden,
inderdaad een relatief groter risico te lopen
door hun stiefmoeder te worden omgebracht
dan door hun biologische moeder. Sociobiologen gaan ervan uit dat in de menselijke evolutie sprake is van een selectieve bevoordeling
van de eigen genen. Natuurlijke ouders genieten derhalve een emotionele bevrediging
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van de investeringen in het ouderschap, die
stiefouders deels ontberen. Bovendien kiest
de stiefouder in veel gevallen primair voor de
partner en worden eventuele kinderen van de
betreffende partner op de koop toe genomen.
De latente spanningen in de relatie met het
stiefkind zouden aldus het risico op kindermishandeling en infanticide verhogen. Zo
stellen Martin Daly en Margo Wilson: 'Stepparenthood perse remains the single most po
-werfuliskactohdbueasyt
been identified' (pp. 87-88). Ook zonder sociobiologische argumentatie is het aannemelijk dat de verhouding tussen stiefouder en
kind van een wat gecompliceerdere aard kan
zijn. Tal van sprookjes, waarvan » Assepoester misschien wel het eerst in gedachten
komt, behelzen een dramatische uitwerking
van dit thema (vgl. Lincke).
De verhalen die handelen over de poten
conflictstof in de relatie van stiefouder-tiële
tot kind zijn mogelijk gekleurd door een collectieve voorstelling van de stiefmoeder als
een boosaardig persoon. Bolte en Polívka halen bijvoorbeeld in dit verband het spreekwoord `Stiefmutter Teufels Unterfutter' aan.
In deze zin wordt ook het jongetje in het
sprookje dat hier centraal staat `stiefmoederlijk' behandeld. Een karikatuur is zeker geen
directe afspiegeling van de werkelijkheid,
hoewel niet uit te sluiten valt dat het verhaal
geïnspireerd is op een concreet geval van
stiefouderlijke kindermoord. De spanningen
die inherent zijn aan de stiefouder-kindrelatie, uitvergroot tot infanticide als een incidentele fatale uitkomst, hebben een basis in
de realiteit. Het ongehoorde ervan maakt
wellicht dat het verhaal bleef aanspreken.
Hetzelfde heeft de antropoloog Jojada Verrips betoogd voor het element van kannibalisme (overigens een normatief begrip, zoals
Hauser-Schäublin terecht stelt in EM VII):
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het verbodene fascineert, maar tegelijk wordt
het taboe op het eten van soortgenoten gele
stiefmoeder is in het sprookje-gitmerd.D
degene die de vader het tot voedsel bereide
kind voorzet. Onkundig van de samenstelling
verorbert hij dan `met smaak' het kind. Vanwege zijn onwetendheid hoeft de vader de
consequenties van zijn daad niet te dragen.
Bovendien verhoogt zijn waardering voor de
maaltijd niet alleen het dramatisch effect,
maar blijkt hieruit ook de affectie van de vader voor zijn zoon. De liefde gaat door de
maag, bijna onomstotelijk omdat de man niet
weet wat hij eet. De normatieve lading van
het verhaal komt juist tot uitdrukking in de
straf die de stiefmoeder uiteindelijk in de
vorm van een molensteen toebedeeld krijgt.
Hoezeer de laatste haar man ook begeert,
ze zal hem nooit voor zich alleen op kunnen
eisen. De zoon, naar wie zo vurig verlangd
werd in een eerder en gelukkig huwelijk van
de man, is wat dat betreft een sta-in-de-weg.
De ambivalente gevoelens van de stiefmoeder
jegens haar man komen tot uitdrukking in de
wijze waarop ze enerzijds het jongetje uit de
weg ruimt en anderzijds hem in de vorm van
voedsel met zijn vader vereent (een belangrijke transformatie in het verhaal, naast seksualiteit en symbolische dood en wedergeboorte). Overeenkomstig haar sociaal -structurele positie blijft zij uiteindelijk een buitenstaander. Het slot, waarin de vader en zijn
kinderen zich rond de tafel scharen, duidt er
ook op dat de stiefmoeder er niet echt bij hoorde. De wensen die het jongetje in de
vorm van een vogel vervuld krijgt, kunnen
opgevat worden als een inversie van de onmogelijke opdracht die hem door de stiefmoeder
gesteld werd, het verpletteren van de stiefmoeder als een inversie van het doden van het
jongetje, het in leven roepen van het jongetje
een inversie van het verorberen door de va-
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der, enzovoort. Terwijl de dood van het jongetje vaak omkeerbaar blijkt, gaat dat niet op
voor die van de stiefmoeder.
Van dit sprookje bestaan vele varianten. In
deze versies verschilt het wat naar inhoud en
vorm. Uiteraard kan het sprookje ook op uiteenlopende wijzen geïnterpreteerd worden.
Walter Scherf meent bijvoorbeeld dat het eigenlijk handelt over de verloren gegane kindertijd. Meer concreet hoeft het verhaal natuurlijk geen éénduidige betekenis te hebben,
maar kan het meervoudige en bij elke lezing
of vertelling nieuwe betekenissen verkrijgen,
al naar gelang de context. Het staat echter
buiten kijf dat het sprookje in de GrimmRunge-versie, zoals we hierboven zagen,
mede richting heeft gegeven aan het werk van
de grondleggers van het volksverhalenonderzoek.
ERIC VENBRUX
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DE MOORDOUDERS:
OUDERS VERMOORDEN HUN
TERUGGEKEERDE ZOON

E

soldaat keert na vele jaren terug naar
zijn plaats van herkomst. Aan zijn zuster
of een buurman vertelt hij wie hij is. Hij gaat
naar de herberg van zijn ouders om daar de
nacht door te brengen, maar maakt zich aan
hen nog niet bekend. Zijn ouders bemerken
dat hij geld bij zich heeft en vermoorden hem
's nachts in zijn bed. De moord komt uit
doordat de volgende dag de zuster van de vermoorde of de buurman hem komt opzoeken.
EN

Dit verhaal (AT 939A, `Killing the Returned
Soldier') is in tal van versies in de literatuur en
de orale overlevering bekend. Het duikt voor
het eerst op in Engeland in 1618 als vlugschrift over de gruwelijke moord van een vader op zijn zoon. Deze zou in dat jaar in het
plaatsje Perin in Cornwall (Wales) hebben
plaatsgevonden. De zoon is een crimineel die
naar zee vlucht, zijn leven betert en na vele
omzwervingen met veel geld voor zijn ouders
thuiskomt. Zijn moeder is inmiddels gestorven, zijn vader is hertrouwd. Het is de stiefmoeder die de vader tot de moord aanzet. Het
verhaal wordt als ware gebeurtenis, vaak ook
geactualiseerd, in historische en moralistische literatuur opgenomen. In 1727 verschijnt het voor het eerst in de krant, de Vossische Zeitung in Berlijn: de moord zou een
week geleden hebben plaatsgevonden, echter
nog steeds in Cornwall. De krant speelt een
belangrijke rol in de verspreiding van het
thema. In de hele i ge en we eeuw verschij nen krantenberichten over een dergelijke
moord die telkens recent heeft plaatsgevonden, niet meer in Cornwall, maar in allerlei
plaatsen in Europa en Amerika. Het thema

Muis en leeuw
krijgt grote literaire bekendheid door het
drama van Zacharias Werner, Der 24. Februar (1809), en is sindsdien door veel literatoren voor drama's en novellen bewerkt. Ook
in het straatlied was de stof ongemeen populair. Albert Camus schreef — overigens geïnspireerd door een krantenbericht uit 1935
over een moord, begaan door een moeder en
haar dochter in Joegoslavië — zijn in 1944 verschenen drama Le malentendu. De moord is
ook in de Europese orale traditie vele malen
aangetroffen als verhaal en ballade. Ook buiten Europa is het bekend, met name in de
Verenigde Staten en Zuid-Afrika.
In Nederland werd het verhaal voor het
eerst in 1902 in Broek in Waterland uit de
mondelinge overlevering opgetekend, maar
het circuleerde hier ook al in 19e-eeuwse almanakken. In 1974 verknoopt de Friese verteller R. Doetjes het sprookje met de sage van
de spokende Lange Sleatterman van Earnewáld — het is de vermoorde zoon die nog
steeds in de omgeving rondwaart (collectie
Jaarsma, Pi M I). De meest recente optekening
van het verhaal dateert van december 1 994;
de gebeurtenissen worden ditmaal gesitueerd
in Tsjechoslowakije (Volksverhalenbank,
PJMI). In het volksliedarchief van het P J.
Meertens-Instituut bevinden zich 29 balladen op het onderwerp die in de we eeuw zijn
opgetekend (uit Vlaanderen kennen we maar
één tekst). De meest verbreide versie is die
van de twee boerenzoons die samen de wereld
intrekken. In 1967 tekende Ate Doornbosch
dit verhaal in liedvorm op uit de mond van D.
Rijploeg te Zijldijk (Groningen):
Er waren eens twee boerenzoons
Die in het veld gaan reizen
Die in het veld gaan reizen
In het veld gaan reizen.
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Nadat de twee zijn teruggekeerd vragen ze,
nog niet herkend, bij hun ouders overnachting. Nadat een van de twee op instigatie van
de boerin is vermoord, volgt het tragische
einde: de overlevende zoon, bezorgd over de
verdwijning van zijn broer, onthult hun identiteit; de ouders plegen zelfmoord:
Gij hebt hem toch geen leed gedaan?
Want het is uw eigen vlees en bloed,
Uw eigen zoon en broeder,
Uw eigen zoon en broeder.
De man die in de baren sprong,
De vrouw die zich al in de stal ophong.
Zo kost drie mensen het leven,
Zo kost drie mensen het leven.
TON DEKKER
STUDIES: AT 939A; EM S.V. Mordeltern; Kosko 1966;
De Meyer 1968, p. 97; Petzoldt 1989a, pp. 194-212;
Sinninghe 1943a, p. 26; VDK pp. 3 8 4 - 3 8 5•

DE MUIS EN DE LEEUW

leeuw heeft een muis, die hem in zijn
slaap heeft gestoord, gevangen. De muis
smeekt de leeuw hem te sparen en belooft als
tegenprestatie hem te zullen helpen als dat
ooit nodig mocht zijn. De geamuseerde leeuw
laat hem daarop lopen. Later wordt de leeuw
gevangen in een net. De muis bevrijdt hem nu
door de touwen door te knagen.
EN

Deze oude fabel met zijn zo overduidelijke
moraal (veracht het kleine zwakke niet, het
kan nog eens van pas komen) kent een westerse en een oosterse traditie. De westerse
wordt voor het eerst grijpbaar in de Aesopeia
van Demetrios van Phaleron (ca. 3 50 - ca. 2 8o
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v.C.). Het verhaaltje kreeg een vaste plaats in
de antieke fabelcorpora (bijvoorbeeld bij Babrius in de Ze eeuw n.C. en in de zogenaamde
Pseudo-Dositheus in de 3e/4e eeuw n.C.),
daarna ook in de middeleeuwse en moderne
Europese fabel- en preekexempeloverlevering. In het Middelnederlands duikt de fabel
voor het eerst op in de i 3 e-eeuwse fabelbundel Esopet (nr. 18). De overlevering ervan is
tamelijk stabiel. Er duikt wel een enkele keer
een afwijkende redactie op, maar die houdt
nooit lang stand. Voorbeelden van zulke redacties zijn die in de aan Cyrillus toegeschreven Speculum sapientiae (13 e eeuw? — ook in
het Middelnederlands vertaald) en in de zogenaamde Romulus Nilantinus (i ie eeuw). In
de eerste wordt naast de leeuw ook nog een
vos gevangen, maar de muis wil de laatste niet
helpen. Hij heeft geen enkele reden om hem
dankbaar te zijn. In de tweede bevrijdt de
muis geholpen door vrienden en familie de
leeuw uit een kuil door deze met aarde op te
vullen.
Deze laatste redactie is vooral interessant
omdat zij een brug lijkt te slaan naar qua
datering oudere, waarschijnlijk in India ontstane oriëntaalse verhalen. Zo vinden we in
verschillende bewerkingen van de met verhalen gelardeerde Indische vorstenspiegel
Pancatantra, ontstaan tussen de 3 e en de 6e
eeuw, de kuil-redactie van ons verhaal met
olifant(en) en muizen als handelingsdragers.
Bijvoorbeeld: een olifant helpt een muis door
hem uit een pot te bevrijden, door niet op zijn
huis te trappen of door hem over een stroom
te dragen. Kort daarop wordt de olifant in een
valkuil gevangen of met andere olifanten aan
een grote boom vastgebonden. Muizen ondergraven dan de wanden van de kuil en zorgen er zo voor dat deze instorten, of zij knagen de touwen door. Het laatste motief is ook
in beeld gebracht op de in de 7e eeuw te date-

ren Mendut-tempel op Java.
Er circuleerden en circuleren nog in de
Oriënt ook met de net-redactie vergelijkbare
verhalen. In een op Indische bronnen teruggaand verhaal van ca. 400 in de Chinese boeddhistische geschriften-canon de Tripitaka bevrijdt een jakhals koning leeuw zo uit een
bron, en op een medaillon op de stenen omheining van de stupa van Bharhut in India (ca.
2e eeuw) zien we hoe een schildpad de strik
van een gevangen dier doorknaagt. Ook in
andere Indiase verhalenbundels vinden we
regelmatig verhalen over dieren (waaronder
muizen) die in een strik of net gevangen
vrienden bevrijden door dit vangtuig door te
knagen. Een enkele hiervan heeft via Perzische, Arabische, Hebreeuwse en Latijnse bewerkingen en vertalingen ook de Europese literatuur bereikt, zoals bijvoorbeeld de fabel
van de vriendschap tussen de muis, de rat, de
schildpad en het hert, die onder andere bewerkt werd door Zacharias Heyns (1566163 8) in zijn Voorbeeldsels der oude wysen (eerste druk 1623), La Fontaine (1621-95) in zijn
Fables choisis (xli, 15: `Le corbeau, la gazelle,
la tortue, et le rat'; 1693) en Ludwig Bechstein (i 8o i -6o) in zijn Deutsches Mizrchenbuch
van 1857 (AT 233B, `The Birds Fly Off with
the Net'). Anders dan in Azië, Siberië en
Zuidoost-Europa bereikten deze verhalen
echter niet de mondelinge overlevering.
Dit gebeurde wel met de westerse redactie
van de muis en de leeuw, die in grote delen
van Europa tamelijk getrouw werd opgenomen in de orale traditie, daarbij gesteund
door een doorlopende en zeer omvangrijke
reeks literaire bewerkingen, waarvan de versie van La Fontaine: `Le lion et le rat' (Fables
choisies ii, i i; 1668) als voorbeeld kan dienen.
Buiten West-Europa wordt deze redactie
meer gevarieerd en treden er ook andere, inheemse dieren in op. Noord-Amerikaanse
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Indianen hebben hem zelfs ingebed in regionale mythologieën. In Vlaanderen is de fabel
niet uit de mondelinge overlevering opgetekend. In Nederland werd zij maar zelden genoteerd, al was (en is) zij hier zeker algemeen
bekend: een vijftal recente Friese teksten maken dit ook duidelijk. Het gebrek aan optekening ligt niet aan de vertellers, maar aan de
verzamelaars, die maar al te vaak hun neus ophaalden voor overmatig in druk verspreide
verhalen.
Onduidelijk is nog waar deze fabel is ontstaan: in het westen of in het oosten. Eén
theorie ziet het oude Egypte als land van oorsprong. De verdedigers hiervan baseren zich
op een hellenistische bewerking uit de 2 e
eeuw van de zogenaamde Tefnut- legende,
waarin de fabel naast een reeks andere ver
een rol speelt. Met deze andere ty--haltypen
pen wordt zij ook nu nog verbonden in de
mondelinge overlevering van het MiddenOosten en Noord-Afrika. Het spoor van de
Tefnut- legende lijkt terug te voeren tot ongeveer de 15e eeuw v.C. Een scherf uit die eeuw
schijnt er een episode uit weer te geven, maar
omdat deze legende een typische raamvertelling is — een verhaal dus waarin naar believen
passende verhalen en motieven kunnen worden ingevoegd of weggelaten — is absoluut
niet zeker of de fabel er ook toen reeds deel
van uitmaakte. Zolang dit niet valt uit te maken, blijft dus de tekst in de Aesopeia van Demetrios de oudste bron en een herkomst uit
het Oudgriekse cultuurgebied voorlopig het
meest voor de hand liggend.
JURJEN VAN DER KOOI
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s een winterreis overnachtte ik in
de wildernis; mijn paard bond ik vast
aan een spitse paal. De volgende ochtend zie
ik mijn paard boven mij aan een torenspits
bungelen. Ik was op een ingesneeuwd dorp
gestoten; tijdens mijn slaap was de sneeuw
weggesmolten (VDK 1889F * , ` Het paard aan
de torenspits').
Met een slede op weg naar Sint-Petersburg
werd ik door een reusachtige wolf achtervolgd. Het ondier sprong over de slede en
vrat zo het paard uit zijn tuig. Toen had ik
hem, hij raakte zelf ingespannen en met mijn
zweep joeg ik hem op tot we in de stad aan
(AT 1910, `The Bear [Wolf] Harnas -kwamen
-sed').
Op jacht in Rusland schoot ik een mooie vos
met een spijker door zijn staart aan een boom
vast. Vervolgens sneed ik hem een kruis over
de snuit en sloeg hem toen met mijn zweep uit
zijn vel (AT 1896, `The Man Nails the Tail of
the Wolf to the Tree').
Omdat ik al mijn schroot al verschoten had,
schoot ik eens op een hertenbok met een
handvol kersenpitten. Het beest ontkwam,
maar een jaar later stuitte ik in hetzelfde bos
op een hert met een bloeiende kersenboom
op het voorhoofd (AT 1889c, `Fruit Tree
Grows from Head of Deer').
Toen ik nog officier bij de huzaren was,
reed ik eens na een treffen met de vijand naar
een dorp. Mijn paard wilde uit een beekje
drinken en ik liet dit toe. Toen het dier begon
te drinken hoorde ik tot mijn verbazing achter mij een geklater. Het beest was doormidden geschoten, maar allebei hadden we dit in
de hitte van de strijd niet gemerkt. Ik zocht de
achterste helft weer op en naaide alles met
wilgentenen weer aan elkaar. Daaruit groeide
een prieeltje, zodat ik altijd mooi in de schai J D EN
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duw kon rijden (AT I889D, `Tree Grows out
of Horse and Gives Rider Shade').
Eens op jacht in Polen stormde een beer op
mij af — en ik had niets anders bij mij dan een
paar vuurstenen. De eerste gooide ik het
monster in de gapende muil, en toen het zich
omdraaide gooide ik de tweede in zijn achterste. In zijn maag stuitten ze op elkaar en sloegen vuur. Het arme beest is levend verbrand
(V D K 1889B*, `Stier met twee stenen in brand
gestoken').
Een andere keer springt een wolf op mij af.
Ik stoot mijn hand in zijn muil tot in zijn binnenste, grijp daar iets vast en trek hem binnenstebuiten als een handschoen (AT 1889B,
`Hunter Turns Animal Inside Out').
Toen ik met de Russen tegen de Turken optrok, werd ik eens gevangengenomen en
moest ik als slaaf van de sultan diens bijen
hoeden. Op een keer zag ik twee beren een bij
verslinden. Ik gooide mijn zilveren bijltje
naar ze, maar dit draaide af en vloog naar de
maan. Snel plantte ik een Turkse boon, die
schoot omhoog en wond zich om de maan. Ik
klom naar boven en vond na lang zoeken mijn
bijl in een kamer vol gehakt stro. De zon had
intussen mijn boon doen verwelken en
daarom vlocht ik van het haksel een touw en
liet mij zakken. Het was te kort, maar telkens
als ik onderaan was, sneed ik het bovenste
stuk af en knoopte dat onder weer vast. Tenslotte brak het touw en ik viel met zo'n klap
op de grond dat ik er negen vadem diep insloeg. Ik moest naar huis gaan en een spade
halen om mijzelf uit te graven (AT 1960G,
`The Great Tree'; AT I889E, `Descent from
Sky on Rope of Sand [Chaff] ' ; AT 1882, `The
Man Who Fell Out of a Balloon').
Van de beroemde zangeres Gabrielle ving
ik kort voor mijn vertrek uit Sint-Petersburg
een van haar mooiste trillers op in spiritus en
deze bewaar ik zo ingemaakt nog altijd (ver-

gelijk AT 1889F, `Frozen Words [Music]
Thaw').
In het Berlijnse tijdschrift Vade Mecum fur
lustige Leute verschenen in de jaargang 1781
anoniem zestien 'M-h-s-nsche Geschichten'
en in 1783 `Noch zwei M.-Lügen'. Ze zijn,
zoals dat bij echte leugenverhalen hoort, in de
ik-vorm gesteld. Het bekendst hiervan werden later wel de hier samengevatte nummers
2 , 3, 5, 7, 8, I2, 13, 15 en 16.
Deze M-h-s-n was Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchhausen, geboren in
1720 op slot Bodenwerder aan de Weser. Hij
trok als page met prins Anton Ulrich van
Brunswijk naar Rusland, werd daar officier en
nam in 174o en 1 741 deel aan twee veldtochten tegen de Turken. In 175o beëindigde hij
zijn militaire loopbaan als ritmeester bij de
kurassiers en trok zich terug op het stamslot
in Bodenwerder. Hier leefde hij aanvankelijk
het rustige bestaan van een landedelman, gewaardeerd als een joviaal gastheer en fenomenaal verteller, totdat zijn levensavond — hij
stierf in 1 797 — vergald werd door een tweede
huwelijk met een veel te jonge vrouw en zijn
door hemzelf zeker niet gewaardeerde literaire roem als verteller.
Waarschijnlijk zou hij nooit het prototype
van de leugenbaron zijn geworden als niet
zijn landgenoot, de avontuurlijke geleerde
Rudolf Erich Raspe (I 737-94) zich van hem
meester had gemaakt. Raspe, misschien ook
de auteur van de Vade Mecum-verhalen, had
zich als conservator van de verzameling oudheden van de Hessische landgraaf Friedrich ii
aan de schatten van zijn meester vergrepen en
moest in 1 775 hals over kop naar Engeland
vluchten. Hier bewerkte hij, door geldnood
gedreven, bovengenoemde verhalen anoniem tot Baron Munchausen's Narrative of his
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Marvellous Travels and Campains in Russia.
Humbly dedicated and recommended to country
gentlemen; and, if they please, to be repeated as
their own, after a hunt, at horse races, in watering-places, and other such polite assemblies;
round the bottle andfare-side (Oxford [= Lon-

den] [1786]).
Het boekje sloeg geweldig aan en beleefde
alleen al tot 1789 niet minder dan zeven herdrukken, sommige uitgebreid met een reeks
zeeavonturen. Zo wordt de baron op zijn
derde zeereis in de Middellandse Zee opgeslokt door een reusachtige vis, een avontuur
dat nog nietig lijkt bij wat hem later tijdens
een wereldreis overkomt: dan wordt zijn
schip door een grote walvis opgeslokt. In
diens maag drijven al 34 andere schepen, met
meer dan io.000 mensen aan boord. Ze weten te ontsnappen door het beest als het gaapt
twee aan elkaar gebonden masten tussen de
kaken te steken, zodat het de muil niet meer
sluiten kan (AT 1889G, `Man Swallowed by
Fish'; AT I 96oB , » Reusachtige vis). Als zeeavontuur wordt ook een variant van de » Zes
wonderbaarlijke helpers ingebed: met behulp
van vijf helpers met bijzondere vaardigheden
(de eerste kan bijzonder hard lopen, de
tweede heel goed horen, de derde is een uitmuntend schutter, de vierde is ongelofelijk
sterk en de vijfde kan alles wegblazen) verwerft de baron de schatten van de groot-sultan van Constantinopel (AT 5 13 A, `Six Go
Through the Whole World)'.
De derde van deze Engelse drukken, ook uit
1786, waaraan vijf zeeavonturen waren toegevoegd, werd nog in hetzelfde jaar en eveneens anoniem in het Duits bewerkt door de
Sturm and Drang- dichter Gottfried August
Burger (I 747-94): Wunderbare Reisen zu Wasser and Lande, Feldzüge and lustige Abenteuer
des Freyherrn von Munchhausen, wie er dieselben
bey der Flasche im Cirkel seiner Freunde selbst zu
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erzdhlen Aflegt (Londen [= Gottingen] 1786).

Burger hield het stramien van zijn Engelse
voorbeeld — jacht-, paarden- en oorlogsavonturen afgewisseld met voorvallen op zee — vast
en vulde het geheel alleen hier en daar aan
met nieuwe avonturen (zes in 1786 en zeven
in een volgende, uitgebreide druk van 1 788).
Zo bracht hij bijvoorbeeld in:
— M. bindt als hij een dozijn eenden ziet
zwemmen en geen kruit en lood meer heeft
een stukje spek aan een hondenlijn. De eerste
eend slikt dit in en omdat het zo glad is, schijt
hij het meteen achter zich weer uit. De andere
eenden overkomt hetzelfde zodat hij ze
weldra allemaal aan de lijn heeft. Op weg naar
huis komen de versufte eenden weer tot zichzelf en vliegen met hem weg. Hij stuurt de
vlucht naar zijn huis en draait de vogels dan
een voor een de nek om, zodat hij keurig langzaam door de schoorsteen kan dalen (AT
1881, `The Man Carried Through the Air by
Geese').
— M. schiet als zijn hagel weer eens op is,
met zijn laadstok op een vlucht patrijzen. Zeven spietst hij zo met één schot (AT I 8 94,
`The Man Shoots a Ramrod Full of Ducks').

— M. zinkt met paard en al weg in een moeras, maar hij weet zich er aan zijn pruik weer
uit te trekken.
— Op een winterjacht in een Pools woud
wordt hij, net als hij de vuursteen van zijn geweer heeft losgeschroefd om hem aan te
scherpen, door een beer aangevallen. Hij
klimt in een boom, maar laat zijn mes in de
sneeuw vallen. Hij laat een straal van dat water waar men altijd genoeg van heeft als men
in angst zit neer op het mes. De straal bevriest
onmiddellijk. Zo kan hij het mes omhoog
steen weer vastschroeven en de-trekn,d
beer voor altijd het boomklimmen doen vergeten (VDK 1889x*, `De bevroren urinestraal').
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— Tijdens de belegering van een vesting laat
hij zich om een beter overzicht van de verdediging te krijgen op een kanonskogel naar de
stad schieten. Halverwege springt hij over op
een vandaar naar de belegeraars afgeschoten
kogel en keert zo heelhuids in zijn kamp terug
(AT i 88o, `The Boy Has a Hat of Butter; is
Shot from a Canon').
Met de boeken van Raspe en Burger begon
de literaire zegetocht van Münchhausen als
dé leugenbaron. Hun werken werden al spoedig in vele talen vertaald en bewerkt. De eerste Nederlandse, naar de vijfde Engelse druk,
verscheen in 1 790 op het gefingeerde adres
`Te Tuaheine, Bij Omai' onder de titel De
verrezen Gulliver. Behelzende de zonderlinge
reizen en avonturen, van den Baron van Munchhausen, in Rusland, Ysland, Turkije, Egipt, Gibraltar, in de Kaspische, Middellandsche en Atlantische Zeeën, en door het middenpunt van den
berg Etna naar de Zuid-zee: Als mede het verhaal
van zone reis naar de maan en de hondsstar, en-

zovoort enzovoort. Tot op de dag van vandaag zouden er nog vele volgen. Zo verscheen
er in 1967 een bewerking (naar het Engels)
van Godfried Bomans (1913-7 I): De wonderlijke avonturen van Baron von Münchhausen.

Na Raspe en Burger hebben al vrij snel verschillende andere auteurs zich van de baron
meester gemaakt, maar geen van hen wist iets
wezenlijks aan de traditie toe te voegen. Zij
misten het verteltalent en de lichtvoetige ironie van hun twee grote voorbeelden, die bij
alle overdrijving Münchhausen als mens toch
in zijn waarde lieten en, in tegenstelling tot
deze continuaties, nooit grof waren en de
toentertijd zo populaire erotische en scatalogische leugenklucht-motieven lieten voor
wat ze waren, of zo fijntjes inpakten dat ze
geen wenkbrauwen konden doen fronsen;
denk aan het avontuur met de bevroren urinestraal. De avonturen van Münchhausen,

Baron von Münchhausen op zijn kanonskogel.
I ge-eeuws houten beeld in Münchhausens woning, nu museum, in het Duitse Bodenwerder.

`every inch a gentleman', konden zo een voor
iedereen en alle leeftijden aanvaardbaar
volksboek worden en blijven, geïllustreerd
door tekenaars van naam als Theodor Hosemann (1807-75), die als geen ander de rococo-geest ervan wist te treffen, en Gustave
Doré (18 3 2-83), die het groteske onnavolgbaar benadrukte.
Münchhausens naam werd spreekwoordelijk. In Bodenwerder is een museum aan hem
gewijd. Bekende schrijvers vlochten rond zijn
naam literair werk — hier kan slechts de vierdelige satirische roman Münchhausen, eine
Geschichte in Arabesken uit 1839 van Karl Immermann (i 769-1840) genoemd worden — en
er kwamen toneelstukken, een opera (in
1897) en, in later tijd, ook films over hem. De
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bekendste hiervan is wel de kleurenfilm
MUNCHHAUSEN die de Duitse UFA- studio in
1943 bij zijn 25 -jarig jubileum produceerde.
Goebbels wilde dat het een verstrooiend
meesterwerk zou worden, dat zou bewijzen
dat Duitsland ook in zo moeilijke tijden nog
de beste film aller tijden kon maken, en kosten noch moeite werden gespaard. De `ontaarde' schrijver Erich Kästner (1899-1974)
moest, onder de schuilnaam Berthold Burger
(!) — hij had een schrijfverbod — het script
schrijven en Hans Albers speelde de baron.
Van recenter datum is de film THE ADVENTURES OF BARON MUNCHAUSEN (989) van
Terry Gilliam, de maker van de animatiefilms
van het satirische televisieprogramma Monthy Python's Flying Circus. Zijn filmversie
munt uit door de trucages.
Vertellers overdrijven graag een beetje en
meestal ook vertellen zij anderen na. Al vanaf
de vroege oudheid verschijnen in de geschreven literatuur leugenverhalen, al of niet met
naam en toenaam genoemde vertellers in de
mond gelegd. Tot de vroege nieuwe tijd nog
mondjesmaat, maar dan, als zich na de uitvinding van de boekdrukkunst ook een omvangrijke populaire humoristische lectuur voor
het meer algemene publiek ontwikkelt, ontstaat een ware vloed van leugendichten.
Naast de pure opschepperijen, overdrijvingen en bizarre onmogelijkheden hierin vinden we in de nieuwe tijd ook veel leugenverhaal-motieven in satirische werken en imaginaire en persiflerende reisverhalen. Telkens
terugkerende thema's zijn de buitengewone
vaardigheden en onverschrokkenheid van de
verteller (als jager, visser, ruiter, soldaat, enzovoort), zijn vrienden of zijn dieren, de
grootte van dieren (vergelijk de »Reusachtige
vis), planten, gebouwen of vaar- of voertuigen (vergelijk het » Schip van Sinternuit), ex-

2 59

treme klimaatomstandigheden (grote hitte of
koude, harde wind, mist, zo dicht dat men
erop leunen kan, enzovoort), de hoogst bizarre zeden en gebruiken van vreemde volken
in verre landen en de omgekeerde wereld (»
Luilekkerland).
Veelal worden deze leugens met een vette
knipoog en in de eerste persoon opgedist. De
baron stond dus in een lange traditie en `hij'
heeft hier dan ook volop gebruik van gemaakt. `Hij' heeft nauwelijks iets zelf bedacht,
maar sneed het al bekende souverein op zichzelf toe. Het verhaal van de ingemaakte triller
bijvoorbeeld heeft zijn wortels in een door
Plutarchus (ca. 46 - ca. T 20) aan ene Antiphanes van Berga (4e eeuw v.C.) toegeschreven
reisverslag: in een zekere stad bevroren in de
winter alle uitgesproken woorden onmiddellijk; later ontdooiden ze weer, zodat men in
de zomer kon horen wat in het koude jaargetijde was gezegd. En dat een hele vloot door
een walvis kon worden opgeslokt stond al te
lezen in de Ware geschiedenissen van de 2 eeeuwse Grieks-Syrische auteur Lucianus.
Andere Münchhausen-verhalen lijken jonger. De met vuurstenen in brand gestoken
beer bijvoorbeeld duikt voor het eerst op omstreeks 1700 in een Nederlandse Lyste van Rariteiten.
Lucianus was het eerste, Münchhausen het
laatste hoogtepunt van de leugenliteratuur.
Vooral in de i ge-eeuwse (streektaal)literaturen duiken nog regelmatig opscheppers op
(in Nederland zijn dat dan vooral zeelieden,
oud-Indië-gangers en oud-soldaten van Napoleon), maar nieuwe Munchhausens zijn er
niet in opgestaan, al steekt bijvoorbeeld de
Napoleon-soldaat Mans Kapbaarg, 'n Grootsten leugenbuul van 't Tukkerland (vanaf 1928)
van de Twentse schrijver Gerard B. Vloed
(1 884-1961) nog niet eens zo slecht bij-beld
hem af.

Niet boos worden
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In de volksverhaalverzamelingen van de i ge
en de eerste helft van de 2 oe eeuw spelen leugenverhalen a la Münchhausen een betrekkelijk bescheiden rol. De meeste van zijn leugenvertellingen zijn zo hier en daar, vooral in
Europa en Noord-Amerika, wel opgetekend,
meestal met andere - opscheppers dan de baron, maar gaan we op deze bronnen af dan
lijkt het genre leugenverhaal in de mondelinge overlevering maar een marginaal verschijnsel. Dit is echter slechts schijn en vooral
te wijten aan de geringe belangstelling van
volkskundigen voor deze ogenschijnlijk laagbij-de-grondse thematiek. Recenter onderzoek in met name de Verenigde Staten (waar
de `tall tale', het sterke verhaal, zo ongeveer
tot hèt Amerikaanse genre is uitgeroepen) en
Friesland heeft aangetoond dat daar (en er is
weinig reden om aan te nemen dat het er elders anders voorligt) uiterst omvangrijke en
gevarieerde orale leugenverhaal-tradities zijn
en dat deze tradities zich in aanzienlijke mate
hebben gekristalliseerd rondom waardige,
soms nationaal, vaak regionaal, soms ook
slechts lokaal bekende opvolgers van de baron. Zo ontstonden in Amerika cycli rond de
Indianen-doder Davy Crocket, de Mississippi-schipper Mike Fink, de houthakker
Paul Bunyan en zijn blauwe os, Gib Morgan,
de olieboorder, de pionier Abraham `Oregon'
Smith en talloze anderen.
Bekendste leugenbaron in Friesland is Jan
Hepkes Wouda, kortweg Jan Hepkes genaamd, een huidenkoopman uit Surhuisterveen (1862 1939). Hij eigende zich niet alleen een groot deel van de klassieke motieven
toe — vooral grote-vis-verhalen betrok hij
graag op zichzelf — maar hij bedacht blijkbaar
ook zelf tientallen leugenverhalen, die nog
steeds in Surhuisterveen en wijde omgeving
te horen zijn. De Friese verzamelaars Jaarsma
(1914-91) en Poortinga (19Io -85) ontsloten
-

grote delen van zijn repertoire. De laatste
schreef ook een, voornamelijk op dit repertoire gebaseerde, geromantiseerde biografie.
In Surhuisterveen is enkele jaren geleden een
standbeeld voor Jan Hepkes Wouda opgericht. De geest van Münchhausen waart, gelukkig maar, dus nog altijd rond.
Men vergelijke ook nog de »Jongen aan de
vossenstaart.
JURJEN VAN DER KOOI
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Sinninghe 1 943a, PP• 44-45; VDK Pp. 2 4 8-2 5 0 , 574 59 8

NIET BOOS WORDEN
EN arme weduwe heeft drie zonen, van
wie de jongste, Hanske, niet goed wijs is.
De vrouw kan de jongens niet meer voeden
en stuurt de oudste als knecht naar een boer.
Na een week is hij alweer terug, zonder neus
en oren. Na lang zoeken had hij een boer gevonden die hem aangenomen had op de voorwaarde: wie het eerst boos wordt, verliest
neus en oren. De boer had hem het leven zo
moeilijk gemaakt dat hij zich niet in had kunnen houden.
De tweede broer denkt dat hem dit niet zal
overkomen en probeert het bij dezelfde boer.
Hij houdt het iets langer vol, maar gaat tenslotte eveneens voor de bijl.
Dan gaat Hanske erop af. Zijn broers denken dat hij het nog geen drie dagen vol zal
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houden, maar dat valt mee. De eerste dag
draagt de boer hem op een put te dempen.
Hanske gooit alles wat hij aan gereedschap
vinden kan in de put en als dat niet genoeg is,
doodt hij nog enige koeien en gooit die er bovenop. Als de boer 's avonds thuiskomt, weet
hij zich in te houden. De tweede dag moet
Hanske het pad van de boerderij naar de weg
wit plaveien. Hij doodt alle witte dieren op de
boerderij en plaveit daar het pad mee. De
boer durft weer niet boos te worden. De
derde dag wil de boer dat er een helder licht
naast de boerderij brandt. Hans steekt een
bijschuur in brand. De volgende dag wordt
Hanske niet van het land geroepen voor het
middageten. Hij steelt een zak graan en laat
zich hiervoor bij de bakker een maaltijd voorzetten. Ook de vijfde dag wordt hij niet geroepen. Nu ruilt hij bij de stijfselmaker een
zak tarwe voor eten. En de zesde dag een zak
gerst bij de bierbrouwer.
De boer ziet nu in dat Hanske hem te slim af
is en wil hem naar huis sturen. Maar Hanske
wil bij hem blijven tot de koekoek weer roept.
Dat duurt de boer te lang. Hij koopt een houten koekoek die het geluid van de vogel na kan
doen en stuurt zijn vrouw hiermee in een
boom. Dan gaat het van: `Koekoek! Koekoek'. Hanske grijpt een geweer en schiet de
vermeende koekoek, de boerin dus, dood. Nu
wordt de boer woedend. Hanske heeft gewonnen, de boer raakt neus en oren kwijt en
moet hem ook nog het volle loon uitbetalen.
Met een mooie som komt hij opgewekt weer
thuis.

De uiterst productieve en zeer geliefde Friese
volks- en broodschrijver en verzamelaar van
volksverhalen Waling Dykstra (I 821-1914)
tekende — hij was toen nog bakker — dit
sprookje omstreeks 1850 op. Hij publiceerde
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het in 1854 in zijn tijdschrift De Friske Husfrieun. Dit sociaal-kritische sprookje, dat de
moeizame relaties boer/heer — knecht vanuit
het perspectief van de laatste thematiseert,
wordt tot de domme-duivel-sprookjes gerekend, maar dit is minder juist. In de meeste
bekende versies gaat het zoals hier om een
weddenschap tussen een ogenschijnlijk
domme maar uiterst sluwe knecht en zijn
meester, die vrijwel altijd een boer is en maar
zelden een reus of de duivel. Hier is de held,
zoals zo vaak in sprookjes, de jongste zoon
van drie, de minst belovende.
Die weddenschap (AT 1000, `Bargain Not
to Become Angry') is de kern, het uitgangspunt. Zij wordt gevolgd door een naar believen uit te breiden of in te krimpen reeks episoden die verhalen van de meestal weinig
fijnzinnige streken die de knecht uithaalt om
de pogingen van de boer om hem op stang te
jagen te pareren. Hier bedt de Friese verteller
de volgende typen in: `Vee gedood (AT 1007,
`Other Means of Killing or Maiming Live
Stock'), `Een weg maken' (AT 1005, `Building
a Bridge or Road'), `Huis in brand gestoken
om bij te lichten' (AT ioo8, `Lighting the
Road') en `Bezit van de meester geruild voor
voedsel (AT 1002, `Dissipation of the Ogre's
Property').
In een versie die door mevrouw Eilina Johanna Huizenga-Onnekes (I 883- 1 956) in
Groningerland, in Ten Boer bij haar verteller
Minne Koning (1854-1929) werd opgetekend, past de knecht naast de laatste truc twee
andere toe: (i) hij verkoopt zeven vette ossen
van de boer aan de slager, vraagt de staarten
terug, stopt deze in de grond en doet het
voorkomen alsof de dieren weggezakt zijn
(AT 1004, `Hogs in the Mud; Sheep in the
Air'), en (2) hij maakt als hij op het land met
de boer werkt en naar huis gestuurd wordt om
diens handschoenen op te halen, misbruik
'

'
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van de dochter van de boer. Hij zegt dat zij
van haar vader met hem moet vrijen. Dit laatste verhaal, `Een of allebei ?' (AT 1563,
`Both?'), is hier duidelijk gefatsoeneerd. In de
gangbare, veel scabreuzer vorm, zegt hij dat
hij de boerin en haar dochter (of de meid)
even moet pakken en als dezen protesteren,
roept hij naar de boer op het land: `Een of allebeide?' De boer, die denkt dat hij vraagt of
hij een of twee handschoenen mee moet nemen, roept `Allebei!', waarop de knecht zijn
zin krijgt. Dit verhaaltype blijkt uitzonderlijk
populair te zijn, ook al is het nauwelijks te vinden in de literatuur en in de oudere verzamelingen van volksoverleveringen, die meestal
dit soort verhalen wegselecteerden. Zij zouden het traditionele beeld van een misschien
hier en daar wel pittige maar in de kern toch
`gezonde' orale traditie eens aan kunnen tasten. Toen de Friese verzamelaars na de
Tweede Wereldoorlog wat objectiever werden, konden zij er moeiteloos meer dan vijftig
varianten van bijeenbrengen. Het is zeldzaam
in de combinatie met `Niet boos worden',
maar wordt wel vaker gecombineerd met
`Staarten in de modder'; startpunt is dan ook
wel de »Koning en de boer zonder zorgen (AT
922).

Ook regelmatig in de `Niet boos worden'raamvertelling opgenomen is een motief dat
we meestal in het humoristische sprookje van
`De domme bruidegom' (AT 1685; vergelijk »
Wat had ik dan moeten doen [zeggen] ?) aan
hond in de soep. De knecht moet-trefn:d
soep koken en er ook peterselie (of iets dergelijks) in doen. Omdat de hond van de boer ook
zo heet, stopt de knecht deze in de soep. `Niet
boos worden' vinden we hiermee in een
Friese variant die Dam Jaarsma (1914-91) in
1966 publiceerde en in enkele varianten die
A. Tinneveld (1907-76) in de Liemers optekende.

De versies van Dykstra en Jaarsma zijn de
enige Nederlandse met het traditionele en
buiten Nederland wel meest verspreide slot
van `Niet boos worden': de boerin als koekoek in de boom, zij het datjaarsma — hij bewerkte zijn tekst voor kinderen — het duidelijk
afzwakt. Hij laat de dochter van de boer de
koekoek nadoen. De knecht schudt haar uit
de boom en krijgt haar in ruil voor het niet afsnijden van neus en oren van de boer, en niet
tegen haar zin, tot vrouw. Ook bij Minne Koning krijgt de knecht de dochter van de boer.
`De boerin als koekoek in de boom' behoort
met `Staarten in de modder' en `De hond in
de soep' tot de oudere elementen van onze
raamvertelling. Want deze lijkt, ondanks de
grote, zo goed als wereldwijde verspreiding
ervan, opmerkelijk jong. De eerste varianten
duiken pas in de i ge eeuw op. Het motief van
het nabootsen van de koekoek vinden we,
weliswaar in een andere context en met een
mannelijk slachtoffer, al in het i 7e-eeuwse
Duitse kluchtboek Gepfluckte Schinken oden
Studenten -Confect (1667). Een arme man
heeft met kerst zijn kalf geslacht en zijn gezin
heeft alles met smaak opgegeten. Dan vraagt
een van de kinderen wanneer ze weer vlees
zullen krijgen: `Als de koekoek roept.' Een
van zijn zonen klimt op een toren en doet de
koekoek na, maar de vader doorziet deze list.
Ook `Staarten in de modder' is ouder. Zo vertelt de Neurenberger schoenmaker en Meistersinger Hans Sachs (1494-1576) in `Der
verschlagen paurenknecht' (I 5 5 I) hoe een
boerenknecht de staart van het paard van de
paap die het met de boerin houdt afsnijdt, de
staart in de grond steekt en zich vervolgens
met het dier uit de voeten maakt. De paap
meent dat zijn paard weggezakt is, trekt aan
de staart, die losschiet en denkt nu dat hij deze
eraf getrokken heeft. Nog iets ouder lijkt de
`Hond in de soep'. Een variant daarvan staat
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schien niet zou zien en dus als dom beschouwd zou worden. Hij stuurt zijn oude,
rechtschapen minister erheen, in de veronderstelling dat deze wel oprecht zal rapporteren wat hij ziet. De minister ziet tot zijn
schrik alleen maar twee lege weefstoelen,
maar wil dat niet vaststellen. De twee oplichters beschrijven hem in geuren en kleuren
hoe fraai de stoffen zijn, en de minister doet
hetzelfde bij de keizer. De oplichters vragen
om nog meer geld, goud en zijde.
Na enige tijd stuurt de keizer weer een ambtenaar om te zien of het werk al vordert. De
ambtenaar vergaat het net zo als de minister.
Tenslotte gaat de keizer met een hele delegaJURJEN VAN DER KOOI
tie naar de weefstoelen van de oplichters. De
mensen uit zijn gevolg beschrijven hoe fraai
TEKSTEN: Dykstra 1895-96, II, pp. 45-48; Huizengade stoffen zijn, en de keizer wil niet uitspreOnnekes 1 93 0 , PP• 50-55; Jaarsma 1956; Poortinga
ken dat hij niets ziet. Besloten wordt om van
1981, pp. 150-152; Tinneveld 1976, nr. 181, 215.
STUDIES: AT I000 -IO29; EM V, kol. 192-199; VI, kol.
de mooie stof kleren te maken voor de pro619-62 I en s.v. Schwänze in der Erde, Wörtlich nehcessie.
men, Zornwette; Liungman 1961, pp. 253-256; De
Wanneer de kleren klaar zijn, vragen de opMeyer 1968, p. 99; Sinninghe 1943a, pp. 29-30; V D K
lichters
de keizer zich te ontkleden en de
PP. 400-401.
nieuwe kleren aan te trekken. De keizer trekt
onder bewonderende blikken van zijn omgeving zijn onzichtbare kleren aan en begeeft
zich in de processie door de stad. Iedereen
DE NIEUWE KLEREN
vindt de nieuwe kleren prachtig — alleen een
VAN DE KEIZER
jongetje zegt op zeker moment dat de keizer
helemaal niets aan heeft. De mensen vertelEN keizer is verzot op mooie kleren.
Twee vreemdelingen vervoegen zich bij len dit snel aan elkaar door, zodat tenslotte iehem en zeggen dat zij prachtige stoffen kun- dereen roept dat de keizer geen kleren aan
nen weven die echter alleen door mensen ge- heeft. De keizer ziet in dat men gelijk heeft,
zien worden die hun werk goed doen en niet maar vindt toch dat hij de processie tot het
dom zijn. De keizer geeft hun opdracht om eind moet uitlopen alsof er niets aan de hand
die stoffen voor hem te weven. Ze krijgen is.
goud en zijde om in de stoffen te verwerken —
maar ze verkopen dat onmiddellijk weer
Dit sprookje (AT 1620, `The King's New
door.
Na enige tijd is de keizer benieuwd hoever Clothes') dankt zijn bekendheid aan de in
het ermee staat, maar hij durft zelf niet te I 83 5 verschenen sprookjesbundel Eventyr
gaan kijken uit vrees dat hij de stoffen mis- fortalde for Born (1835) van Hans Christian

al in het oudste Duitse Uilenspiegel-volksboek (1515): Uilenspiegel moet hop koken en
stopt de hond 'Hopfen' in de brouwketel.
In Vlaanderen was het motief `Niet boos
worden' eveneens bekend, maar ook daar
werd het niet afgesloten met de vrouw als
koekoek in de boom. Gewoonlijk (zes versies
tonen dit aan) werd het hier, al of niet met enkele van bovengenoemde streken van de
knecht, ingebed in het sprookje van » Sterke
Jan. Naast het afsnijden van neus en oren vinden we dan ook vaak het voor dat sprookje typerender motief: wie het eerst boos wordt,
moet zich door de ander een dreun laten verkopen.
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Andersen (1805-75). Andersen gebruikte als
voorbeeld het verhaal uit het 14e-eeuwse
kluchtboek El libro de los exemplos de conde Lucanor et de Patronio van de Spanjaard Juan Manuel. Het motief van het bedrog met de nietbestaande kleding is echter veel ouder en
komt al in een Indiaas verhaal in de Avadánas
(Boeddha's wedergeboorten) uit de eerste
eeuwen van onze jaartelling. Hier weeft iemand zo'n fijne draad dat niemand hem kan
zien. Behalve met niet-bestaande kleding kan
het bedrog ook plaatsvinden met een niet-bestaand schilderij. Een verhaal met dit motief
komt voor het eerst voor in de 14e-eeuwse
Der Pfaffe Arms van Der Stricker. Alleen wettig geboren kinderen zouden een schilderij
kunnen zien. Het verhaal duikt later op in de
Uilenspiegel-cyclus en bij Hans Sachs.
Als mondeling verhaal is het weinig opgete-

Vier taferelen uit Sprookjesprent nr. 7 van
Jan Jutte/Imme Dros, Bussum 1993

kend: slechts hier en daar in Europa, Azië en
Zuid-Afrika. Wat Nederland betreft is het alleen in Friesland enkele keren opgetekend,
en wel door Ype Poortinga in de jaren zeven
invloed van Andersen is hier evident.-tig.De
Uit de Vlaamse mondelinge overlevering
kennen we het niet. De naaktheid van de
hoofdpersoon is door Freud in zijn Traumdeutung (1900) psychologisch geduid als het
in de jeugd verdrongen seksuele verlangen
van kinderen om zich in het bijzijn van anderen uit te kleden. In naaktheidsdromen kan
dit verlangen zich ongestoord uiten. Opvallend is dat in deze dromen de omstanders
nauwelijks reageren op de naaktheid, precies
zoals dat ook in het sprookje gebeurt. Freud

Oedipus
neemt aan dat deze naaktheidsdroom aan de
basis ligt van het sprookje. De vraag rijst bij
deze interpretatie waarom het verhaal dan
kennelijk niet of nauwelijks is doorgedrongen
in de mondelinge overlevering. Archer Taylor noemt twee mogelijke oorzaken: de duidelijke moraal en/of de te pijnlijke inhoud van
het verhaal. Het verhaal van Andersen is in
1893 gedramatiseerd door Ludwig Fulda in
diens Der Talisman.
TON DEKKER

Andersen 1 95 2 , PP• 73-76; Poortinga
979, pp. 263-266.
STUDIES: AT 1620; EM VII, kol. 852-857; Freud
1961-73, II/III, pp. 247-253; Liungman 1961, p. 3 16;
Taylor 1927-28; Tubach 1969, nr. 3577; VDK p. 509.

TEKSTEN:
1

OEDIPUS
EN zwangere vrouw droomt dat ze met
haar zoon is getrouwd. Wanneer haar
zoon geboren wordt zet ze hem in een houten
kist, legt er geld bij en een brief met het verzoek het kind op te voeden, en laat de kist de
rivier afdrijven. Een visser pikt de kist op en
voedt de jongen op.
Wanneer deze achttien jaar geworden is,
vindt hij de brief van zijn moeder en verlaat
hij het huis op zoek naar zijn familie. Onderweg komt hij bij een herberg waar hij werk
kan krijgen. Hij trouwt met de eigenares van
de herberg. Na enkele jaren ontdekt zijn
vrouw in de spullen van haar man de brief die
ze destijds zelf heeft geschreven: haar man is
haar zoon zoals in de droom. Ze zegt het aan
haar man/zoon, die zich vervolgens terugtrekt in een kasteel op een eiland. De sleutel
gooit hij in de rivier. Jaren later wordt hij opgezocht door een groep priesters. Zij vinden
de sleutel van het kasteel in een gevangen vis
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(vergelijk het »Vrouwtje van Stavoren), halen
hem uit het kasteel en verheffen hem tot paus.

Dit verhaal is een Hongaarse zigeuner-versie
van het Oedipussprookje (AT 93 I) zoals die in
1971 in Hongarije werd opgetekend. Het
Oedipussprookje is in vele variaties in diverse
delen van de wereld uit de mondelinge overlevering opgetekend, onder andere in OostEuropa en Finland. In Nederland en Vlaanderen is het als mondeling verhaal niet aangetroffen.
Het sprookje dankt zijn bekendheid aan de
tragedie Oedipus Rex van Sophokles (ca. 430
v.C.). Oedipus is hier de zoon van Laios, koning van Thebe, en Iokaste. Laios wordt voor
de geboorte van zijn zoon gewaarschuwd dat
deze hem zal vermoorden. Na de geboorte
brengt hij Oedipus met samengebonden voeten (Oedipus betekent `gezwollen voeten')
weg naar een onherbergzame plek. Daar
wordt hij gevonden door een herder die hem
aan de koning van Korinthe geeft. Oedipus
groeit daar op als zoon van het koningspaar,
maar vangt op zeker moment op dat hij niet
hun kind is. Om uitsluitsel hierover te krijgen
gaat hij naar het orakel van Delphi waar hij te
horen krijgt dat hij zijn vader zal doden en
zijn moeder zal trouwen. Op weg naar Thebe
komt hij, zonder dit te weten, zijn echte vader
Laios tegen. Hij krijgt met deze man ruzie
over de vraag aan wie op deze smalle weg de
voorrang toekomt, en doodt hem. In de buurt
van Thebe stuit hij op de sfinx die iedereen
een raadsel opgeeft en degenen die dat niet
kunnen oplossen vermoordt. Oedipus lost
het raadsel op, waarna de macht van een sfinx
gebroken is. In Thebe wordt hij als redder
verwelkomd en trouwt hij met Iokaste, zijn
moeder. Na een aantal jaren wordt Thebe
door de pest geteisterd. Het orakel van
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Delphi verklaart desgevraagd dat dit komt
doordat de moordenaar van Laios zich in
Thebe bevindt. Vervolgens komt uit dat Oedipus de moordenaar is en dat hij getrouwd is
met zijn moeder. Iokaste pleegt zelfmoord en
Oedipus steekt zichzelf de ogen uit.
Het Oedipus-thema is later, in de ie eeuw
v.C., door de Romeinse auteur Seneca in
diens drama Oidipus gedramatiseerd. De
stukken van Sophokles en Seneca zijn in latere tijden door tal van auteurs vertaald, onder andere door Joost van den Vondel, of bewerkt of herschreven, onder andere door
Friedrich Hölderlin. In 1927 werd de ver
muzikaal be--halstofdrIgSwinky
werkt tot de opera Oedipus Rex. Het verhaal is
verschillende malen verfilmd: OEDIPUS THE
KING (Philip Savalle, Engeland 1967) en
E D I P o RE uit 1967 van de regisseur Pier Paolo Pasolini.
In de meeste versies doodt de zoon conform
de voorspelling zijn vader. Sigmund Freud
duidde in zijn Traumdeutung (i goo) het
sprookje als uiting van de heimelijke wens van
jongetjes om hun moeder te trouwen.
TON DEKKER
STUDIES: AT 931; EM S.V. Odipus; Edmunds 1985;
Freud 1961-73, II/III, pp. 254-271; Karpati 1984;
Moormann/Uitterhoeve 1 9 8 7, PP• 193-195; Puchner

1984; Scherf 1 995, I, pp. 330-333;

bach 1 969, nr. 2846.

I I, pp.

831-834; Tu-

ONDANK IS 'S WERELDS LOON

man redt een gevaarlijk dier (een
slang, draak, krokodil, wolf, beer, leeuw,
tijger of een ander dier) uit gevangenschap.
Het bevrijde dier maakt vervolgens aanstalten zijn weldoener aan te vallen. De man
vindt dit een kras staaltje van ondankbaarheid
en onrechtvaardigheid, en krijgt respijt om
een onpartijdig dier te vragen hier een oordeel over te vellen. De man wordt in eerste instantie in het ongelijk gesteld — in de wereld
gaat het er nu eenmaal niet eerlijk en rechtvaardig aan toe.
Dan wordt de vos (of ookwel de jakhals) om
een oordeel gevraagd. Om te kunnen oordelen, verlangt de vos een reconstructie. Zodra
het gevaarlijke dier weer gevangen zit, besluit
de vos het er maar bij te laten. Aldus wordt de
man gered. Soms wordt hier nog aan toegevoegd: ook de vos krijgt de hem toegezegde
beloning uiteindelijk niet. Immers, ondank is
en blijft's werelds loon.
EN

Dit oude diersprookje, dat een brede verspreiding kent, staat in de typencatalogus van
Aarne-Thompson gerubriceerd als AT I 55
met de omschrijving `The Ungrateful Serpent Returned to Captivity'. Het diersprookje is bekend van Scandinavië tot Sicilië, van China tot Chili.
Aan de hand van vele varianten van `Ondank
is 's werelds loon' heeft Kaarle Krohn getracht de oerversie te reconstrueren en lokaliseren. Het verhaal zou oorspronkelijk uit
Egypte stammen en vertellen over een man
die een krokodil op zijn kameel bindt om het
dier terug te brengen naar de rivier. Bij de rivier aangekomen valt de krokodil de man aan.
De jakhals verlangt een reconstructie, waartoe de krokodil weer vastgebonden wordt, en

Ondank
vastgebonden blijft.
Anderen plaatsen de herkomst van dit diersprookje bij voorkeur in de traditie van de
Pancatantra, zodat de vertelling in oorsprong
uit India zou stammen. Het probleem is evenwel dat de oudst bekende versies van het diersprookje pas uit het eind van de I Se eeuw
stammen, dat ze in de Perzische redacties van
de Pancatantra zijn opgetekend en in de
Sanskriet-redacties van het boek niet voorkomen. Derhalve hebben deze versies waarschijnlijk niet tot de klassieke kern van de
Pancatantra behoord.
Een derde hypothese luidt, dat het diersprookje is voortgekomen uit een veel eenvoudiger aesopische fabel, opgetekend door
fabeldichters als de Romein Phaedrus (ie
eeuw n.C.) en de Griek Babrius (2e eeuw
v.C.). De fabel, bij Phaedrus getiteld `Serpens
misericordi novica' (De voor de barmhartige
man fatale slang), vertelt in essentie het volgende: een man vindt een slang die bijna
doodgaat van de kou. De man koestert de
slang aan zijn borst om het dier op te warmen.
Zodra de slang is bijgekomen doodt hij zijn
redder met zijn giftige beet. De oudste Nederlandse versie hiervan vinden we in de 13 eeeuwse fabelbundel Esopet (nr. i o), en de fabel
komt ook nog voor in de Ise-eeuwse Twispraec der creaturen (nr. 24). De moraal komt
er meestal op neer dat men geen medelijden
moet hebben met de kwade. Vervolgens kan
er een `lange' redactie van het verhaal ontstaan zijn, waarin de man niet gedood wordt,
maar alleen verwond of bedreigd. Aan de plot
is dan de rechtspraak door een of meer dieren
toegevoegd, alsmede de sluwe reconstructie.
Feit is wel dat de veronderstelde `korte' en de
`lange' redactie geruime tijd naast elkaar hebben bestaan.
Van de lange redactie zijn zes versies overgeleverd van voor I5oo. De oudste versie
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werd als Latijns exempel opgetekend door de
Spaanse arts Petrus Alphonsus in diens Disciplina clericalis uit ca. i I I o. Mogelijk heeft
deze tot het christendom bekeerde jood het
verhaal ontleend aan de Arabische traditie.
Een tweede versie werd rond i 300 eveneens
in het Latijn opgetekend door de continuator
van het werk van Odo van Sherrington. Een
derde versie in het Latijn en het Duits werd
afgedrukt in 1479 in de Aesop van Steinhöwel.
Een vierde versie, in een 15 e-eeuws Italiaans
handschrift, lijkt een tamelijk belangrijke
schakel te representeren, want hier schemert
voor het eerst iets door van het `tegenprestatie-motief, waarover weldra meer. Maartje
Draak vat de versie als volgt samen: `Een
leeuw [is] met zijn klauw in een gespleten
boom [...] vastgeraakt. Hij wordt door een
voorbijkomende man verlost. Hond en paard
oordelen dat de leeuw — door honger gedreven — het recht heeft de man te verslinden.
Een vrouwtjesvos redt de man. Ze krijgt nu
een geschreven belofte dat hij nooit de honden op haar zal loslaten als ze in zijn hoenderhof komt. Bij een kippen-expeditie die de vos
daarna met haar welpen onderneemt, durft zij
het echter niet op het document te laten aankomen: er mocht eens niemand zijn die het
zou kunnen lezen, beweert ze.'
De oudst bekende volkstalige ('lange') versies van Ondank is 's werelds loon zijn beide
tegen het eind van de 14e eeuw opgetekend in
het Middelnederlands: respectievelijk in het
Vlaams en het Hollands. De Vlaamse versie
is verwerkt in het omvangrijke dierdicht
Reinaerts historie, dat ook wel bekend staat als
Reinaert II omdat het een vervolg is op het beroemde dierdicht Van den vos Reynaerde uit de
13e eeuw. De Hollandse versie is de berijmde
voordrachtstekst of sproke (niet te verwarren
met sprookje) `Vanden serpent' van sprookspreker Willem van Hildegaersberch.
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In Reinaerts historie, een dichtwerk van bijna
8000 verzen, heeft de anonieme auteur het
AT -155-sprookje effectief ingevlochten in de
literaire vertelling (zie vs. 4858-5045). De
doortrapte vos Reinaert moet zich, na onder
een eerdere veroordeling te zijn uitgekomen,
ten tweede male verantwoorden voor zijn
wandaden in een rechtzaak aan het hof van
koning Nobel. Weer worden er ernstige beschuldigingen tegen de vos ingebracht. De
apin Rukenau verdedigt Reinaert door te betogen dat de vos zich ook verdienstelijk heeft
gemaakt voor de koning en het hof. Ter illustratie vertelt zij dan het AT -155-sprookje:
twee jaar geleden dienden zich aan Nobels
hof een man en een slang aan, en zij plaatsten
de koning voor een juridisch probleem. De
man had de slang uit een strik bevrijd. Alhoewel de slang had beloofd de man geen kwaad
te doen, viel hij hem even later toch aan. De
slang werd gedreven door honger en 'lijfs
noot breect alle wet' (vs. 4895). De man acht
dit onrechtvaardig en eist dat andere dieren
hierover een oordeel mogen vellen. De raaf
Corbout en zijn zoon Slindepier geven de
slang groot gelijk; ze geven zelfs te kennen dat
ze graag een hapje hadden meegegeten! De
man acht deze lijkenpikkers geen eerlijke
rechters en verlangt een oordeel van andere
dieren. Met het vonnis van Bruun de beer en
Ysengrijn de wolf is de man echter al even
slecht af. Deze roofdieren geven de slang alweer gelijk: nood breekt wet als men honger
heeft. Als de slang aanstalten maakt om de
man te doden, verzoekt deze met succes om
een uitspraak van de koning. Nobel is nogal
verlegen met de zaak, temeer daar enkele dieren aan het hof brullen van de honger. De koning vraagt Reinaert om een oplossing, en
deze beweert dat hij pas een besluit durft te
nemen als de beginsituatie wordt gereconstrueerd. Zodra de slang weer in de strik vast-

zit, mag de man beslissen wat hij doet: alles bij
het oude laten of de slang weer bevrijden. Uiteraard laat de man de slang in de strik zitten,
en aldus heeft Reinaert de juridische kwestie
naar volle tevredenheid opgelost, ter meerdere eer en glorie van de koning.
De dierenwereld in Reinaerts historie (ca.
I 3 75) is in feite een metafoor voor de reële
middeleeuwse mensenwereld. De dichter hekelt in zijn tekst de middeleeuwse rechtsgang,
waarin willekeur en eigenbelang hoogtij vieren. De raven ('roecen') zijn synoniem met de
gerechtsdienaars, de beer en de wolf representeren de hofaristocratie. Er moet wel een
zeer sluwe vos aan te pas komen om het recht
zijn loop te laten hebben.
Rond 13 go dichtte de Hollandse sprookspreker Willem van Hildegaersberch (ca.
I 350-1408) een zelfstandige bewerking van
het AT - 155 -sprookje — dat Willem zich heeft
laten inspireren door Reinaerts Historie is
denkbaar, maar niet aantoonbaar. Willem
van Hildegaersberch, geboren te Hillegersberg nabij Rotterdam, was een rondreizend
beroepsvoordrager, die zijn publiek vond in
de hogere kringen aan het hof, in de stad en in
het klooster. Regelmatig trad hij op hoogtijdagen, veelal tijdens de maaltijden, op het
Haagse Binnenhof op voor graaf Albrecht
van Beieren en graaf Willem vi van Holland.
Zijn sproke `Vanden serpent' verhaalt hoe
een draak ('serpent') met zijn poten is klem
komen te zitten in een gespleten boom. Een
passerend ridder heeft medelijden met de
draak; hij bevrijdt hem, maar krijgt stankvoor
dank, want meteen blaast de draak zijn gif
naar de ridder. Het ondankbare dier beroept
zich op de praktijk van het dagelijkse leven:
`.Aldus vergheltmen menighe scoude [= lost
men zijn schuld in] Alle daghe op eertrijck'
(vs. 104-105). De ridder eist een gerechtelijke
uitspraak van andere dieren, maar het schaap
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en de gans stellen de slang in het gelijk. Ditmaal komt het onrechtvaardige oordeel niet
voort uit de criminele inslag van lijkenpikkers
of roofdieren, maar uit de onnozelheid van
prooidieren. In een moralistisch terzijde hekelt Willem het feit dat in het dagelijks leven
de schepenbanken ook bevolkt worden door
incompetente onnozelaars, die van recht of
wet absoluut geen kaas hebben gegeten. Het
schaap en de gans worden overigens tot op de
dag van vandaag gestraft voor hun onrechtvaardig oordeel, zegt Willem: ze worden geschoren en geplukt. De ridder is natuurlijk
ontevreden met het vonnis en vraagt de toevallig langslopende vos Reinaert om een oordeel. Reinaert verlangt een reconstructie; de
draak zuigt zijn gif uit de ridder, en zodra de
draak weer met zijn poten in de boom vastzit,
gaan ridder en vos ieder huns weegs. De ene
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Schoolplaat van H. Isings uit 1968: `Sprooksprekers in de Ridderzaal, 1394'• De wachtende
man in grijs habijt met een boek in zijn hand is
Willem van Hildegaersberch; de vorsten zijn•
hertog Albrecht van Beieren en Margaretha van
Kleef. Willem van Hildegaersberch schreef
`Vanden serpent', een Hollandse berijmde voordrachtstekst.

schalk is door een nog erger schalk verschalkt, stelt Willem tevreden vast. Het recht
— zo zou men kunnen stellen — heeft in tweede
instantie gezegevierd, maar men moet niet
vragen hoe. De `rechter', nota bene de doortrapte vos Reinaert, behaalt zijn succes niet
door het recht toe te passen en de draak te
veroordelen voor het nodeloos aanvallen van
de ridder. Reinaert boekt zijn succes door zijn
toevlucht tot de list te nemen. Feitelijk heeft
het rechtssysteem gefaald, omdat het rechtvaardigheidsgevoel niet langs juridische weg,
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maar met oneigenlijke middelen wordt bereikt.
Willem van Hildegaersberch knoopt aan
deze vertelling niet zozeer de pessimistische
moraal van `ondank is 's wereld loon' vast,
maar plaatst het verhaal in een breder theologisch perspectief: wie kwaad doet, zal het uiteindelijk toch ook kwaad vergaan, want de
boze wordt gestraft en gaat naar de hel, terwijl de goede zal worden beloond met de hemelse zaligheid. Dat het verhaal een dergelijke moraal zou krijgen had Willem ook al in
het begin van zijn sproke aangekondigd: `Hi
heeft hem selven zere bedroeghen, Wye dat
goet mit quaden ghelt [= beloont]' (vs. 2 8-29).
De toevoeging van het al eerder genoemde
tegenprestatie-motief -- de vos keert terug om
zijn beloning in ontvangst te nemen en krijgt
deze niet lijkt een West-Europese toevoeging van later datum te zijn. Pas na 150o duikt
de aanvulling duidelijk op in schriftelijk overgeleverde varianten. De toevoeging brengt
een `dubbele bodem' in het verhaal aan, en
benadrukt in feite nogmaals het centrale
thema van de vertelling: ondank is wèrkelijk's
werelds loon. Nadat deze specifieke variant
eenmaal tot stand was gekomen, zorgde bovenal de drukpers voor de verspreiding ervan.
De gedrukte fabelliteratuur heeft een duidelijk stempel gezet op het mondelinge voortbestaan van fabels en diersprookjes, en een
belangrijke invloed uitgeoefend op de vorm
en inhoud van deze vertellingen. Een andere
manier waarop de vertelling werd verspreid,
was via het gebruik van het diersprookje als
exempel in de preek. Overigens treffen we in
de beroemde fabelbundel van La Fontaine
(1621 -95) weer de `korte' versie aan van een
boer die een slang opwarmt en vervolgens
aangevallen wordt. Maar het slachtoffer trekt
aan het langste eind, want hij hakt de slang
met een bijl in drie stukken.
—

Gezien de omvangrijke literaire traditie van
dit type, ook nog in de i ge eeuw, verbaast het
niet dat in de i ge en z oe eeuw verzamelaars
erin geslaagd zijn om versies van Ondank is 's
werelds loon uit de volksmond op te tekenen.
In Vlaanderen is dit gedaan door Simon Stevens, Pol de Mont en Alfons de Cock, en in
Friesland door Ype Poortinga en Dam
Jaarsma. In Vlaanderen zijn onder meer versies opgetekend in Dadizeele en Denderleeuw. In de eerstgenoemde versie (eind i ge
eeuw) redt een boer een slang vanonder een
steen in het water, omdat de slang belooft
hem `het loon van de wereld' te geven. Even
later getuigen de hond en het paard naar
waarheid dat het loon van de wereld `de dood'
is. Als de vos via zijn list de oude situatie weet
te herstellen, verleent de boer aan de vos toestemming om zijn erf te betreden (het tegen
motief). Al ras vergrijpt de vos zich-prestai
aan de eieren en de kuikens, en hij ontvangt
van de boer `het loon van de wereld' in de
vorm van een ongenadig pak slaag.
De versie uit Denderleeuw (begin we
eeuw) geeft een duidelijk versimpelde lezing
van Ondank is 's werelds loon, en lijkt het
meer te moeten hebben van de anekdotische
woordkeuze dan van de intrige. Het verhaal is
tot zijn essentie teruggebracht met slechts
twee hoofdfiguren — rechtsprekende dieren,
de listige vos en de tegenprestatie ontbreken.
Een reiziger hoort roepen vanuit een put. Als
hij het deksel wegneemt, blijkt hij een monster te hebben bevrijd, dat prompt zegt:
`Vriendlief, ik moet u opeten, want ik heb
jeuksel tusschen mijn tanden.' De man maakt
tegenwerpingen. `Dat is allemaal goed en
wel,' zei 't monster, `maar mijn maag klept
alarm, en praatjes vullen den buik niet.'
Hierop is het de man zelf die een list bedenkt:
hij gelooft niet dat zo'n groot monster in zo'n
kleine put past. Om dit te bewijzen kruipt het
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monster weer in de put, waarna de reiziger
het deksel er `Lap!' weer op smijt.
Op io april 1973 tekende verzamelaar Ype
Poortinga het Friese diersprookje over `It
lean fan 'e wráld' op uit de mond van verteller
G. Wiersma. De vertelling toont aan dat de
uitgebreide versie nog niet verloren is gegaan. Ditmaal is het een boer die een beer uit
een waterput redt. Zowel de beer als het
paard en de hond motiveren nadrukkelijk
waarom zij vinden dat ondank 's werelds loon
is. De beer heeft ooit een jager laten gaan en
werd even later door hem aangeschoten. Het
paard gaat na jaren trouwe dienst toch naar de
slager, en de oude waakhond wordt binnenkort door zijn baas verzopen. Kortom, de natuurlijke vijand heeft heel wat lelijks over de
mens te melden, maar erger is dat de huisdieren (de natuurlijke vrienden) van de mens
even negatief over hem oordelen. De boer
weet vervolgens zijn leven slechts te redden
door de vos om te kopen en te beloven dat hij
het kippenhok zal openzetten. Het tegen
motief is tamelijk breed uitgewerkt.-prestai
Als de beer weer in de put zit, en de boer aan
zijn vrouw heeft uitgelegd wat hij beloofd
heeft, reageert zij gedecideerd: `Dat bart net!'
(Dat gebeurt niet!). Nadat de boer het kippenhok toch heeft opengezet, plaatst de
knecht in opdracht van de boerin een vossen
hok om `mynhear Rein de Foks' te-kleminht
vangen. Die nacht stapt de vos inderdaad met
zijn poot in de klem, en de boer treft hem de
volgende ochtend jammerend aan: `Ik earme
skelm ha doch onderfine moatten: Untank is
't lean fan 'e wráld'.
De versie die meesterverteller en sportvisserij-deskundige Steven de Bruin op 28 februari 1974 heeft verteld aan verzamelaar
Ype Poortinga, bevat louter dierlijke hoofdrolspelers. Deze gewijzigde rolbezetting
heeft ook enkele motiefverschillen tot gevolg
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gehad. Tevens vindt een opmerkelijke substitutie plaats: de vos lokt niet een ander terug in
de val, maar is zelf degene die in de val loopt.
Het verhaal gaat aldus: een vos loopt een val
binnen waarin als lokaas een dode kip ligt.
Het deurtje sluit en de vos is gevangen. Hij
smeekt een voorbijkomend konijn om hem te
bevrijden en belooft plechtig om het konijn
niet te krenken. De vos is nauwelijks vrij of hij
roept: `Ik byt dy dea [= dood] en ik fret dy op'.
Een mager paard en een herdershond beamen dat dankbaarheid niet bestaat in de wereld. Met name de herdershond motiveert
zijn overtuiging omstandig: altijd heeft hij de
schapen gehoed. Hij heeft het opgenomen tegen wolven en beren. Tijdens een sneeuwstorm heeft hij zijn baas eens het leven gered
door boven op hem te gaan liggen en hem te
verwarmen (vgl. de aesopische fabel waarbij
een man een verkleumde slang aan zijn borst
koestert om hem op te warmen, waarna ondankbaarheid zijn loon is!). En hij heeft zijn
baas eens van de verdrinkingsdood gered. En
wat is zijn loon? Nu de herdershond oud is,
heeft de baas een jonge hond gekocht en hem
de deur uitgeschopt om te verhongeren! Wederom zien we hier het motief van de wrede
behandeling van huisdieren als argument gehanteerd. Als derde dier wordt een haas gevraagd om zijn oordeel. De haas wil het
naadje van de kous weten over de omstandigheden. De vos kruipt weer in de val en de haas
gooit het deurtje dicht. Dan geeft de haas de
vos gelijk: `Jo hawwe gelyk: tankberens [=
dankbaarheid] is der net op dizze wrald. Mar
ik sjoch jo leaver yn 'e falle as der ut.' Waarop
konijn en haas, de natuurlijke prooi van de
vos, vrolijk het bos weer inhuppelen. Het konijn heeft de haas niet hoeven omkopen (en
zal ook niets hebben kunnen aanbieden).
Beide hadden er evenveel belang bij dat de
vos in de val zou terugkeren. Het tegenpres-
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tatie-motief is overbodig geworden. Immers,
de `beloning' voor de_ haas ligt in het gevangenzetten van de vos zelf besloten. De afloop,
waaruit nogmaals blijkt dat ondank 's werelds
loon is, blijkt al uit de laatste woorden van de
haas tot zijn ruigstaartige slachtoffer.
Het AT -155-sprookje heeft door de eeuwen
heen een maatschappijkritische inslag gekend, temeer daar de primaire moraal min of
meer vastlag: het gaat er in de wereld dikwijls
onrechtvaardig aan toe, goed wordt vaak met
kwaad beloond. Ook al speelt het sprookje
zich goeddeels in de dierenwereld af, het laat
zich gemakkelijk opvatten als een metafoor
voor de gang van zaken in de mensenwereld.
De invulling van de details kan per verteller
en tijdvak verschillen. Willem van Hildegaersberch hekelt de incompetentie van de
rechters en houdt booswichten de hellestraf
voor, Steven de Bruin legt een zwaar accent
op het slachtofferschap van prooi- en huisdieren, en gunt in feite de underdog de overwinning.
THEO MEDER
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TEKSTEN:

HET OUDE VROUWTJE:
ER WAS EENS
EEN OUD VROUWTJE
R was eens een oud, oud wiefke, Die
vond een houten duitje. Ze wist niet wat
ze er voor kopen zou. En kocht een klein,
klein bargje (varkentje). En 't bargje wou niet
naar huus toe gaan, Of men moest het naar
huus toe dragen.

Toen ging ze naar de hond toe: Hond, hond,
wil je bargje bieten? 't Bargje wil niet naar
huus toe gaan, Of men moet het naar huus toe
dragen.
— Nee, zei de hond.
Toen ging ze naar de stok toe: Stok, stok, wil
je hond slaan? Hond wil geen bargje bieten,
En bargj e wil niet naar huus toe gaan, Of men
moet het naar huus toe dragen.
— Nee, zei de stok.
Toen ging ze naar het vuur toe: Vuur, vuur,
wil je stok opbranden? Stok wil geen hond
slaan, Hond enz.
— Nee, zei het vuur.
Toen ging ze naar het water toe: Water, water, wil je het vuur uitdoven? Vuur wil geen
stok branden, Stok enz.
— Nee, zei het water.
Toen ging ze naar de os toe: Os, os, wil je water sliene [opdrinken] ? Water wil geen vuur
uitdoven, Vuur enz.
— Nee, zei de os.
Toen ging ze naar het touw toe: Touw, touw,
wil je os vastbiene? Os die wil geen water
sliene, Water enz.
— Nee, zei het touw.
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Toen ging ze naar de muis toe: Muis, muis,
wil je touw doorknagen? Touw wil geen osse
biene, Os enz.
— Nee, zei de muis.
Toen ging ze naar de poes toe: Poes, poes, wil
je muis ophappe? Muis wil geen touw doorknagen, Touw enz.
— Ja, zei de poes.
En toen ging de poes achter de muis, En de
muis achter het touw, Het touw achter de os,
De os achter het water, Het water achter het
vuur, Het vuur achter de stok, De stok achter
de hond, De hond achter het bargje,
En doe riep het oude wiefke: Koes, koes! en
was het varkentj e in 't hok. En toen at hij witte
boontje en dronk hij zoete melk, en was het
een echt tevreden bargje.

Omstreeks 1894 schreven de dames Roorda
van Ameland, in het Nederlands maar vermengd met woorden uit het Amelander
Stadfries, dit vooral kleinere kinderen aansprekende formulesprookje op voor de verzameling van Gerrit Jan Boekenoogen (1868193o). Basiskenmerk van de formulesprookjes is dat ze, in tegenstelling tot de rest van de
sprookjes, die binnen de grenzen van het
genre door de vertellers vrij verteld kunnen
worden, qua taal vast liggen, kleine variaties
daargelaten. Binnen het genre formulesprookjes behoort dit vertelseltje tot de ketting- en de cumulatieve sprookjes: tot de kettingsprookj es omdat de verschillende coupletten (segmenten) als schakels in een keten
aan elkaar geregen zijn, tot de cumulatieve
sprookjes omdat elk segment het vorige herhaalt èn uitbreidt, totdat in het laatste de ommekeer bewerkstelligd wordt.
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`Er was eens een oud vrouwtje' (AT 2030,
`The Old Woman and her Pig') is in allerlei
variaties, subtypen en bijzondere redacties
daarvan bijna wereldwijd genoteerd. De redactie van het varken dat niet naar huis toe
wil, vooral geliefd in Nederland — de meer
dan 6o verzamelde lezingen tonen dit overduidelijk aan — en Vlaanderen (21 lezingen)
vinden we vooral in het Germaanse en Slavische taalgebied. Via Nederland bereikte het
ook Zuid-Afrika. Soms loopt deze redactie
iets anders: het vrouwtje vraagt dan bijvoorbeeld de man om de os te slachten en als deze
niet wil, de galg om de man te hangen. `Ja',
zegt de galg, enzovoort. De oudst bekende
tekst uit Nederland is een Friese van Joost
Hiddes Halbertsma (1789 -1 869) in de
`Tredde jefte'van De Lapekoerfen Gabe Skroor
(1834). Geliefd werd deze `Friese' vorm, ook
in Nederland, door een kinderboek met een
Friese en een Nederlandse tekst van Nienke
van Hichtum (Sjoukje Maria Diederika
Troelstra-Bokma de Boer, 1869-1939), Der
wier ris in ald wyf ke (Er was eens een oud
vrouwtje, eerste druk 19o8), met illustraties
van Tjeerd Bottema (1884-1978).
Andere ook in ons taalgebied bekende redacties zijn die van de jongen die niet naar
school wil gaan (hond — stok — vuur — water —
koe — slager — galg; AT 2030J, `A Disobedient
Boy') en de jongen die geen haver wil snijden:
Baasjochem stuurdejoosje uit,
Om haver te gaan snijden,
Maarjoosje sneed de haver niet,
En kwam ook niet naar huis toe.

Er volgt dan de reeks: hond (poedel) — knuppel — vuur — water — koe — slager. Een variant
hierop is:

2
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Krelis, zei de boze boer,
Ga naar 't land en haal wat voer.
Krelis gaat en lacht erom,
En hij komt nooit weerom.

De boer roept achtereenvolgens de knuppel,
het vuur, het water, de os, de slager en de beul
om hulp. Ook de laatste laat het afweten
('Beul gaat en lacht erom, En hij komt nooit
weerom'):
Toen ging het boertje zelf naar 't land,
Hij had zijn mes al in de hand,
Hij wou den os gaan slachten,
Maar 't osje gaf hem fluks een stoot,
Toen was het boze boertje dood.
Water vloeide weg in 't zand,
Vuurtje stak zichzelf in brand,
En vrolijk sprong de knuppel
Van heisa huppeldehuppel,
Krelis gaat en lacht erom,
En hij komt nooit weerom.

Deze redactie, die vooral in en rondom
Duitsland geliefd was ('Der Herr [Bauer, Vater] schickt den Jockel [Jochen, Jacob,
Knecht] aus, Er soll den Hafer schneiden';
AT 2030E), circuleerde hier in de vorige eeuw
in een bewerking van W.J. van Zeggelen
(t 1879): `Baas Jochem stuurde Doosje in 't
veld'. In Limburg was toen een Duitstalige
variant algemeen bekend. De vaders zongen
het terwijl ze een kind op de schoot lieten
paardjerijden. Het laatste couplet luidde dan:
Da stand der Vater selbst auf,
Und wollte sie allen strafen,
Der Metzger schlachtet jetzt das Schwein,
Das Schwein das trank das Wasser,
Das Wasser lösst das Feuer,
Das Feuer brennt den Pudel,
Der Pudel beisst den Jacob,

Der Jacob schneit den Hafer,
Und kamjetzt schnell nach Hause.

Vooral door de gebroeders Grimm bekend
werd een variant hiervan (AT 2030D, `The
Pear Will Not Fall') die begint met een peer
die niet van de boom wil vallen. Jockel moet
hem eraf schudden, maar doet dit niet, enzovoort. De gebroeders Grimm namen in de
eerste editie (1812) van hun Kinder- and
Hausmdrehen een tekst uit Zwitserland op:
`Das Birnli will nit fallen' (nr. 72). Tot Nederland lijkt deze echter niet doorgedrongen.
Wel tot ons taalgebied, in elk geval tot Vlaanderen, drong de volgende redactie (AT 2030 c,
`Mouse Eats Old Couple's Cheese) door: een
muis wil een korentje eten, een rat de muis
bijten, een kat de rat pakken, een hond de kat
bijten, een stok de hond slaan, een vuur de
stok branden, een water het vuur blussen, een
koe het water drinken. Deze als lied gezongen
redactie eindigt met het couplet:
Daar kwam een meken gelopen,
Een meken van alle gelijk.
't Was om dat koetje te melken:
Ik gaf dat meken gelijk.
Het meken, de koe, het water, het vuur,
De stok, de hond, de kat, de rat,
De rat, de muis en 't koren!
't Was alles, 't was alles verloren!
Wij zijn nu wederom al bijeen,
Wij moeten nu gaan verhuizen.

Er is veel gespeculeerd over een diepere betekenis van dit ogenschijnlijk zo onschuldige en
kinderlijke kettingsprookje, dat oefening verschaft in geheugen- en opzegtechnieken. De
aanleiding hiertoe is het zogenaamde `Had
gadja' (Het geitje), een lied dat J.C. Wagen
een verzameling joodse paas--seiln169
liederen (Belehrung der judisch-teutschen Red-
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and Schreibart) publiceerde en dat duidelijk
verwantschap met dit sprookje vertoont. Het
lied brengt ons na een inleidend couplet
('Voor twee penningen kocht mijn vader een
bokje') direct bij het keerpunt, dat hier veel
meer uitgebouwd is: de kat vrat het bokje, dat
mijn vader kocht voor twee penningen; de
hond beet de kat, die het bokje vrat, dat mijn
vader enzovoort; de stok sloeg de hond, die de
kat beet enzovoort; het vuur brandde de stok,
die enzovoort. Vervolgens draven dan nog
het water, de os, de slager en de engel des
doods op, tot God zelf ingrijpt en de engel
doodt, die de slager doodsloeg enzovoort.
Het bokje blijft echter, anders dan het varkentje, dood. Wagenseil kon geen oudere
teksten vinden en ook geen joodse deskundigen die hem het lied konden verklaren, maar
dit belette latere, voornamelijk niet -joodse
interpretatoren niet om er allerlei verborgen
boodschappen in te zien. Het bekendst werd
wel de allegorische uitlegging van Hermann
von der Hardt (Helmstadt i 727): Het bokje =
Israël, de twee penningen = Mozes en Axon,
de kat = Assyrië, de hond = Babylon, de stok =
Perzië, het vuur = Alexander de Grote, het
water = Rome, de os = de Saracenen, de slager
= Gottfried van Bouillon, en de engel des
doods = de Turk.
Het is natuurlijk mogelijk dat dit sprookje,
een uit een reeks van vergelijkbare verhaaltypen die op speelse wijze zichtbaar maken dat
alles met alles samenhangt, vroeger nu vergeten betekenissen en rituele functies heeft gehad, maar het beschikbare materiaal laat dit
soort conclusies (nog) niet toe. `Had gadja'
speelde in de joodse traditie maar een bescheiden en relatief late rol, vooral toch ook
om de aandacht van de kinderen vast te houden, en een joodse herkomst van dit verhaal
dan ook niet de meest waarschijnlijke.-typeis
Het type was in elk geval al in 1575 bekend.
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Dan noemt Johann Fischart (ca. i 546 -90) in
zijn Geschichtklitterung tussen andere kinderspelen ook: `Der Bauer schickt sein Jockel
aus'. Ook Cervantes (1547-1616) had er blijkbaar al weet van. In het eerste deel (hoofdstuk
i6) van zijn Don Quote de la Mancha (1605)
laat hij de ezeldrijver op Sancho inslaan, en
Sancho op de meid zoals de kat op de rat, de
rat op het touw en het touw op de stok.
JURJEN VAN DER KOOI

De Blécourt 198o, nr. 3.16; Dykstra 189596, II, pp. 140-142; Huizenga-Onnekes 1930, pp. 3840; KHM nr. 72a; Van der Kooi 1979a, nr. 8o; Leopold/Leopold 1 882, I, pp. 4-5; De Meyere 1925-33,1,
pp. 206-207; De Mont/De Cock 1925, pp. I -5; Poortinga 1 977, pp. 161- 165; Van Vloten 1 969, pp. 141142
STUDIES: AT 2030 e.V.; BP III, pp. Ioo-Io8; EM V,
kol. 137-141; Haavio 1929, pp.1-45; De Meyer 1968,
p. 137; Sinninghe 1 943a, PP• 45 - 46 ; VDK pp. 604-605.
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DE OUDE HILDEBRAND
EN getrouwde

vrouw heeft een verhouding met een andere man en wil met
hem een tijdje alleen zijn. Ze doet alsof ze ziek
is en stuurt haar echtgenoot erop uit om ergens ver weg een geneesmiddel voor haar te
kopen. De man komt onderweg een goede
kennis tegen die de list doorziet en de echtgenoot voorstelt samen terug naar huis te gaan.
Hij zal hem dan in een mand het huis binnendragen, zodat hij ongemerkt kan zien wat zijn
vrouw doet.
Aldus geschiedt. De kennis gaat met zijn
mand naar binnen. De vrouw heeft het zich
daar ondertussen gezellig gemaakt met haar
minnaar. Er wordt gegeten, gedronken en
gezongen. Ze zingen ieder een liedstrofe die
betrekking heeft op de weggestuurde echtgenoot. Deze springt tenslotte kwaad uit zijn
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mand, jaagt de minnaar het huis uit en geeft
zijn vrouw een afranseling.

Dit verhaal behoort tot het uitgebreide complex van grappen in verband met echtbreuk.
Het komt in de Kinder- and Hausmarchen van
de gebroeders Grimm voor ('Der alte Hildebrand', nr. 95) en is in de i ge en we eeuw enkele keren in Nederland (Friesland, NoordHolland en Limburg) genoteerd. De meeste
optekeningen (ruim 200) komen uit Europa,
verder komt het verhaal in Amerika voor en
zijn er ook uit Azië steeds meer varianten bekend geworden. De handeling vertoont nauwelijks variaties. Variatie is er wel in de onderdelen, bijvoorbeeld de smoezen die de
vrouw bedenkt om haar man van huis weg te
krijgen, of de gezongen liedstrofen. In het in
1901 door de arts Cornelis Bakker in Zuiderwoude opgetekende verhaal stuurt de vrouw
haar man naar `De Oost' (Indië) om sinaasappels te halen in een leren zak. In haar liedstrofe wenst ze haar man dood:
Ik heb hem gegeven een leren zak.
Ik wou dat hij onderweg zijn nek, zijn hart en
zijn nieren brak.

In het sprookje van de gebroeders Grimm
wenst de minnaar slechts dat de echtgenoot
een jaar wegblijft. De minnaar is in veel varianten een geestelijke, in de vroege Friese
varianten is hij een dokter.
Deze kluchtstof is waarschijnlijk uit het gewone leven gegrepen. Zo blijkt uit Oosten
processtukken dat in 1 594 een vrouw-rijkse
deze list in de praktijk had toegepast en dat
haar man de zaak niet had vertrouwd, was teruggekomen en haar met haar minnaar had
betrapt. Terwijl de stof in verhaalvorm pas in
de i ge eeuw in de Kinder- and Hausmizrchen

voor het eerst voorkomt — hun verhaal stamt
uit Oostenrijk —, is deze al veel eerder bekend
uit toneelstukken. Vooral de slotscène leent
zich uitstekend voor een dramatische vormgeving. De i 6e-eeuwse Vlaamse klucht Een
cluijte van Pla jerwater is het vroegst bekende
stuk. Het verhaal van de Oude Hildebrand
moet toen al populair zijn geweest, getuige
het feit dat Pieter Brueghel de Oude de
slotscène op zijn schilderij De kermis heeft
weergegeven. Deze afbeelding is door anderen vele malen gekopieerd. Jongere Vlaamse
varianten zijn niet bekend. Als lied op een
liedblad circuleert de Oude Hildebrand al
rond i 600 in Duitsland ('Der Kaufmann von
Stralsund'). Ook in Nederland zijn varianten
op de Oude Hildebrand diverse malen als gezongen lied opgetekend. De hoofdpersoon is
een boer die het land op gaat om te werken of
door zijn vrouw gestuurd wordt. Hij keert
niet verstopt in een mand, maar eigener beweging terug en betrapt zijn vrouw met een
minnaar. Het volgende lied, gezongen door
mevrouw T. Kroon-Meijer, werd in 1962 in
Kolhorn door A. Doornbosch op de band opgenomen (archief P J Mi).
Zeg hebt g j al van dat vrouwtje gehoord,
Dat vrouwtje uit Tenaten.
Die had er zo'n lelijke man getrouwd,
Ze wou niet bij hem slapen
Z j stuurde hem uit om hooi
Zij stuurde hem uit om strooi.
Zij stuurde hem uit om hooi en strooi,
Zo ver van huis, het is mooi.
Een patertje bij het vrouwtje kwam,
En wat zullen we 't avond eten,
Een dikke rijst met suiker erin,
En dat was naar de pater zijn zin.
En me man is uit om hooi,
En me man is uit om strooi,

Piggelmee
En mijn man is uit om hooi en om strooi,
Zo ver van huis, het is mooi.
En het patertje tegen het vrouwtje sprak,
Hoe zullen we 't avond slapen,
En ik een deken en gij het laken,
Zo zullen wij wel in slaap geraken,
Mijn man is uit om hooi,
En mijn man is uit om strooi,
En mijn man is uit om hooi en om strooi,
Zo ver van huis, het is mooi.
En ik ben er ja niet ver van huis,
Maar sta hier achter de deuren,
En het grapje dat g j daar beginnen wil,
En dat zal nooit gebeuren,
Want ik ga nooit weer om hooi,
En ik ga nooit weer om strooi,
En ik ga nooit weer om hooi en om strooi,
Zo ver van huis, het is mooi.
TON DEKKER

nr. 95; Leendertz 1907, pp. 16o-18o;
Poortinga 1 9 81 , pp. 2 93 -2 94•
STUDIES: AT 136oC; BP II, pp. 373-380; EM VI, kol.
1011-1017; Schmidt 1963, pp. 327-342; Sinninghe
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Viske, viske oet het meer,
Ik vroag die, koom hier even heer.

Hij vertelt de goudvis wat zijn vrouw wil en de
wens wordt onmiddellijk vervuld.
Maar de vrouw is al spoedig niet meer tevreden. Wat heeft ze aan een huis zonder geld
om erin te leven? Ze stuurt de visser weer
naar de goudvis en die vervult meteen de
wens van de vrouw. Na korte tijd is ze weer
ontevreden. Wat heeft ze aan al dat geld als ze
zoveel moet werken? Ze wil koningin worden
en zich de hele dag laten bedienen. Ze stuurt
haar man weer naar de goudvis, die de wens
weer onmiddellijk vervult. De oude visser
voelt zich in zijn nieuwe omgeving niet thuis,
en zijn vrouw bekommert zich trouwens niet
meer om hem. Maar na enige tijd wordt ze
weer ontevreden: ze wil de macht van God
bezitten. Haar man is ontzet, maar hij gaat
tenslotte toch naar de goudvis. Zodra hij
heeft gezegd wat de wens van zijn vrouw is,
begint het te donderen en roept een stem uit
de lucht:
Doe olle zot,
Wilt doe de macht van God?
Kroep weer onner dien olle pispot!

PIGGELMEE

E

EN visser en zijn vrouw wonen in een
pispot aan de zee. Op een dag vangt de
visser een goudvis, die smeekt om zijn vrijlating; in ruil daarvoor zal deze een wens mogen doen. De visser zet hem weer terug zonder een wens te doen. Wanneer zijn vrouw dit
hoort, zegt ze dat hij een wens had moeten
doen: de vis had de pispot moeten veranderen
in een huis. Ze stuurt hem terug om dit alsnog
aan de goudvis te vragen. De visser gaat met
tegenzin naar de zee terug en roept:

Het hier weergegeven sprookje (AT 5 5 5, `The
Fisher and his Wife') werd in de jaren twintig
door de Groningse verzamelaarster van
volksverhalen mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes uit de mond van S. Kerkhof uit Tjamsweer opgetekend. In de jaren zestig en zeven
tekenden de verzamelaars Dam Jaarsma-tig
en Ype Poortinga in Friesland ongeveer dertig versies van dit sprookje op. In de details
vertonen ze allerlei verschillen. De wensen
verschillen zowel qua aantal als inhoud, maar
het eindigt steeds met de terugkeer naar het
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leven onder de pispot (ook wel Keulse pot,
doofpot, mosterdpot, oud huisje) als straf
voor de mateloze begeerte. Ook de namen
van de visser en zijn vrouw (vaak dwergen), in
het Groningse sprookje afwezig, verschillen
sterk. In de Friese varianten heet de visser
Bouwe-om, Hoantsje, Igelom, Jan Pichem,
Pier, Piggelmee, Timperté, Tinteraté, en zijn
vrouw Antsjemuoi, Boantsje, Hikke, Hillebil,
Isebil, Isebel, Jetsjemuoi, Kike, Tryn,
Ulebut.
Sommige van die namen vertonen gelijkenis met de namen in het Grimm-sprookje
`Von dem Fischer un syner Fru' (Kinder- and
Hausmizrchen nr. 19) Timpe Te en Ilsebill. De
gebroeders Grimm gebruikten voor hun verzameling een versie van de Noord-Duitse
schilder Philipp Otto Runge (i 777-1810), die
deze samen met het sprookje van de jenever
»Moeder doodde mij, vader at mij)-bestruik(
in i 8o6 had opgeschreven. Runge vermeldde
erbij dat deze sprookjes wel door kinderjuf-

Omslagillustratie van het door koffiebrander

Van Nelle in 1920 uitgegeven prentenboek Van
het tovervisje: de echtelieden Piggelmee voor hun

bescheiden behuizing, een Keulse pot.

frouwen verteld werden. Ook in andere delen
van Duitsland blijkt het sprookje in die tijd
bekend te zijn. Sindsdien is het in heel Europa opgetekend, maar ook in grote delen van
Azië, Amerika en Afrika. In Vlaanderen werd
het sprookje 2 5 keer opgetekend.
Dit sprookjestype kan grofweg in twee subtypen worden onderverdeeld: sprookjes
waarin de vis een hoofdrol speelt en sprookjes
waarin in plaats van het vismotief een tot in de
hemel groeiende boom voorkomt. Het vismotief komt voornamelijk in Noordwest-Europa voor. In Franse en Zuidoost-Europese
versies klimt een arme man in de tot in de hemel groeiende boom en zegt daar aan God,
Sint Petrus of een andere heilige wat hij wil
hebben. Ook in een enkele Friese variant vinden we dit motief.

Polyphemus

Het sprookje is gebaseerd op de algemene
thematiek van de hoogmoed die voor de val
komt (vergelijk ook `De Japanse steenhouwer' uit de Max Havelaar van Multatuli uit
i 86o; = AT 2031, `Stronger and Strongest').
In de literatuur is het daarom door tal van
schrijvers gebruikt om bepaalde situaties te
verbeelden (bijv. Gunter Grass, Der Butt).
Ook als opera komt het sprookje voor (Fr.
Klose, Ilsebill, 1903; O. Schoeck, Vom Fischer
and syne Fru, 1956; en Eberhard Werdin, Der
Fischer and seine Frau, 1952). De thans algemeen bekende naam Piggelmee dankt de visser in Nederland aan het voor 't eerst in 1920
verschenen prentenboek Van het tovervisje,
dat door de koffiebrander Van Nelle is uitgegeven. De tekst is van L.G. Steenhuisen,
hoofdvertegenwoordiger van Van Nelle, en
begint met de woorden:
In het land der blonde duinen
En niet heel ver van de zee,
Woonde eens een dwergenpaartje
En dat heette `Piggelmee'.

Het slot is hier, passend bij de reclamedoelstelling, verzoenend gemaakt:
Tot het einde hunner dagen
Zat het eenzaam dwergenpaar
Steeds `Van Nelle's' koffie drinkend,
In-gelukkig bij elkaar.
TON DEKKER

Huizenga-Onnekes 1930, pp. 26-30; KHM
nr. i9; Van der Kooi 1979a, nr. 19.
STUDIES: AT 555; BP I, pp. 138-I48; EM IV, kol.
1232-1240; De Meyer 1968, p. 69; Rölleke 1978;
Scherf 1995, II, pp. 1307-1312; Sinninghe 1 943a, p.
22; VDK pp. 339 34 1 •
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POLYPHEMUS, DE EENOGIGE REUS

kapitein en zijn bemanning lijden
schipbreuk en stranden op een eiland.
Ze komen hier een reus met één oog tegen,
die hen meeneemt naar zijn woning in de rotsen. Daar aangekomen worden ze gevangengenomen door de reus. De mannen beramen
een plan en voeren dit uit: ze steken een gloeiend hete paalpunt in het oog van de slapende
reus. De blinde reus merkt vervolgens niet
dat de mannen, die zich onder de schapen
hebben vastgebonden, naar buiten weten te
ontsnappen. Van wrakhout maken ze een vlot
en varen weg. Dan doet de reus nog een laatste poging om hen te vangen, maar daarbij
verdrinkt hij jammerlijk in zee.
EN

Aldus kort samengevat heeft de Friese verteller Willem van der Brug op i o november
1976 het sprookje van Polyphemus verteld
aan de verzamelaar Ype Poortinga. Dit
sprookje staat in de internationale volksverhalencatalogus van Aarne en Thompson geregistreerd als AT 113 7, `The Ogre Blinded
(Polyphemus)'. Het sprookje wordt traditioneel gerekend tot de categorie van de zogenaamde domme-duivel-sprookjes. Dit is een
groep van veelal grappige volksvertellingen
waarin een duivel of een (mensenetende) reus
het slachtoffer wordt van hetzij zijn eigen
domheid hetzij de slimheid van de held. Tot
de domme-duivel-sprookjes behoren onder
andere ook de »Verdeling van de oogst en de
» Stenen uilenborden. Het orale verspreidingsgebied van het sprookje van Polyphemus is goeddeels tot Europa beperkt gebleven, maar wel in de breedste zin van het
woord, namelijk van IJsland tot de Kaukasus.
De vertelling van Van der Brug vertoont
gelijkenis met de episode uit het Grieks-klas-
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sieke verhaal over Odysseus uit de Odyssee van
Homerus (8e eeuw v.C.). Deze geschiedenis
wordt in het negende hoofdstuk verteld over
de cycloop (eenogige reus) Polyphemus. Het
is een van de avonturen die Odysseus beleeft
op zijn zwerftochten over zee, nadat hij en
zijn strijdmakkers Troje hebben vernietigd in
de Trojaanse Oorlog. Odysseus lijdt op het
eiland van de cyclopen geen schipbreuk — hij
gaat het welbewust exploreren. De reus Polyphemus wordt bij Homerus afgeschilderd
als goddeloos, onbeschaafd en gewelddadig.
Meteen nadat hij indringers in zijn hol heeft
aangetroffen, breekt hij er enkelen aan stukken en eet ze rauw op. Tegenover de cycloop
liegt Odysseus wel dat hij schipbreuk heeft
geleden, en redt daarmee zijn schip en de achtergebleven bemanning. Nadat de cycloop
blind is gestoken opent hij de zware sluitsteen
voor de grot, waarna de overlevenden onder
rammen hangend kunnen ontsnappen, omdat de reus alleen de ruggen van de dieren aftast. Vanaf het wegvarende schip roept Odysseus de reus spottend na: 'Heidaar, Cycloop,
nèt goed zo! Jij, beestachtig onmens, hebt in
je hol niet de makkers van een lafaard gevreten! Het werd hoog tijd, dat jij je zonden
boette! Des te afzichtelijker was je gedrag,
omdat jij je aan gasten vergreep, die toevlucht
zochten in je woning! Daarom heeft Zeus je
gestraft, samen met de andere goden!' De
blinde cycloop werpt hierop tevergeefs met
stenen naar het schip.
Benadrukt moet worden dat met de Odyssee
de schriftelijke fixatie begint: Denys Page — en
vóór hem reeds Oskar Hackman — heeft met
nadruk betoogd dat de Odyssee in feite de oudste verzameling van mondelinge volksverhalen
is in de Europese literatuur. Homerus heeft
niet minder dan tien volksverhalen bewerkt
en aaneengeregen tot zijn Odyssee. Lutz Röh-

antieke vazen tonen dat er in de oudheid al
van Homerus afwijkende versies van het
volksverhaal hebben bestaan.
Aan het klassieke verhaal over de cycloop
wordt later gerefereerd door onder anderen
Euripides, Ovidius en Vergilius. Een verwant
zeevaartverhaal duikt op in Duizend-en -één
nacht, en wel in de derde zeereis van Sindbad
de zeeman. Lang niet in alle versies van het
verhaal wordt de reus over zee bereikt: er zijn
ook talloze land-versies bekend. In sommige
verhaalversies, te beginnen met de Odyssee,
noemt de hoofdpersoon zich Niemand.
Zodra de cycloop de houten paal in zijn oog
gedreven krijgt en de andere reuzen vragen
wat er aan de hand is, roept hij: `Niemand
vermoordt mij.' Op deze uitroep komen de
andere reuzen uiteraard niet te hulp snellen.
De reus is in sommige verhaalversies een
draak, een weerwolf, een trol, een berggeest
of een duivel. In plaats van onder schapen of
rammen vlucht men ook wel door zich in
schaapsvellen te hullen. Verder verwerft de
held soms een magische ring die niet meer afgaat en die vervolgens luidruchtig verraadt
waar hij zich bevindt. Door zijn vinger af te
bijten en deze met ring en al in het water te
gooien bereikt de held dat de blinde reus, die
hem op het gehoor achtervolgt, verdrinkt.
Het verhaal is het eerst in het Westen doorgedrongen in het Latijnse Dolopathos (ca.
1 185) van de Frans-Lotharingse monnik Johannes de Alta Silva. Verondersteld wordt
dat deze cisterciënzer monnik het verhaal uit
de mondelinge overlevering gehoord heeft,
omdat Grieks rond die tijd in het Westen niet
gelezen werd, en Latijnse Odyssee-bewerkingen — naar men aanneemt — niet voorhanden
waren. In de versie van Johannes de Alta Silva
kookt de held zogenaamd een medicijn voor
de oogkwaal van de reus Polyphemus, waarna

rich voegt daaraan toe dat afbeeldingen op

hij de reus verblindt door hem de kokende
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vloeistof. Tevens bevat de tekst, als het gaat
over de naam van de reus, de zinsnede `er at
latinu mali kallazt monoculus': en in het Latijn wordt hij Monoculus (Eenoog) genoemd.
De gesuggereerde Latijnse bron is evenwel
onbekend.
In de Kinder- and Hausmarchen van de gebroeders Grimm is het sprookje van Polyphemus opgenomen in een breder uitgewerkt
sprookje, dat is gepubliceerd onder de titel
`Der Räuber and seine Söhne' (Anhang, nr.
28). Dit sprookje is een vertaling in proza van
een r 5 e-eeuwse versvertelling. Het verhaal is
opgezet als een raamvertelling (een apart
sprookjestype: AT 953, `The Old Robber Relates Three Adventures to Free his Sons').
Een notoire rover komt op latere leeftijd tot
inkeer en gaat een eerzaam leven leiden. Als
hij zijn drie zoons op een goede dag vraagt
Odysseus steekt met een gepunte en geharde paal
wat zij willen worden, blijkt dat de appel niet
Polyphemus diens ene oog uit. Detail van een
ver van de boom valt: ze willen rovers woramfoor uit Eleusis, ca. 670-650 v.C. Museum
Eleusis.
den. Tegen de zin van hun vader in pogen de
zoons het paard van de koningin te stelen. Alvloeistof in beide (!) ogen te gieten. Via dit hoewel zij listig te werk gaan, worden zij toch
Latijnse werk is het verhaal in de loop van de gesnapt en gevangengezet. De vader wordt
middeleeuwen in de volkstalige literatuur en aan het hof ontboden, en hij krijgt van de kode mondelinge overlevering terechtgeko- ningin de gelegenheid om zijn zoons los te
men. Bij het opnieuw bekend raken van de kopen door het spannendste avontuur te verOdyssee van Homerus zal ook dit werk invloed tellen dat hij ooit beleefd heeft. De vader is
hebben uitgeoefend op de latere mondelinge hiertoe graag bereid. Hij begint te vertellen
overlevering. Meestal is het Niemand-motief hoe hij er met honderd man op uit trok om
een goede indicatie voor afhankelijkheid van een reus van zijn schatten te gaan beroven. De
rovers worden echter gevangen door tien
Homerus.
reuzen, die hun gevangenen stuk voor stuk
De veronderstelling dat het Polyphemussprookje via mondelinge overlevering in het beginnen op te peuzelen. Omdat de verteller
Westen terecht is gekomen, kan ook volge- nogal mager is wordt hij tot het laatst bewaard. Hij verzint een list: hij doet zich voor
houden worden voor een episode uit de Oud
Maríu saga uit ca. 12 00. Niettemin-norse
als een arts die de oogkwaal van de reus kan
valt op dat deze episode nauwer aansluit bij de genezen. De rover krijgt de gelegenheid om
lezing van Homerus dan bij die van De Alta een brouwsel te koken, dat hij de reus in de
Silva. De reus wordt bijvoorbeeld blind ge- ogen giet. Woedend begint de blind gemaakt met een staaf, en niet met kokende maakte reus om zich heen te slaan, maar de
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rover weet te vluchten door zich in een ramsvel te hullen en met de schaapskudde mee
naar buiten te kruipen. Tevergeefs probeert
de reus hem nog te vangen, maar van een afstand kan de rover hem spottende woorden
toeroepen. De reus doet alsof hij zich gewonnen geeft en schenkt de rover een gouden
ring. Zodra de rover de ring om zijn vinger
heeft, blijkt deze magische kracht te bezitten:
de rover moet steeds `Hier ben ik' roepen, en
de blinde reus komt op het geluid af. De rover
kan zich slechts redden door zijn ringvinger
af te bijten. Met dit verhaal heeft de rover zijn
eerste zoon kunnen loskopen. Zijn andere
twee zoons bevrijdt hij met het vervolg van
het verhaal, waarin hij een vrouw en haar kind
weet te redden uit de handen van een andere
bende mensenvlees-etende reuzen.
Het sprookje van Polyphemus is in Vlaanderen in drie varianten bekend. In Nederland
is het slechts spaarzaam uit de mondelinge
overlevering opgetekend. Afgezien van het
verhaal van Willem van der Brug kennen we
verder alleen een versie van de Friese meesterverteller Steven de Bruin, eveneens opgetekend door Ype Poortinga, en wel op 30
maart 1976. De Bruin springt — zoals zo vaak
— wat creatiever en vrijer om met de vertelstof, en in tegenstelling tot Willem van der
Brug lijkt de aanwezigheid van het Niemandmotief bij De Bruin te duiden op een zekere
afhankelijkheid van Homerus.
Het sprookje van Polyphemus behoort tot
de zeer oude verhalen: het is al minstens 28
eeuwen levensvatbaar gebleken. Het sprookje heeft inhoudelijk een — om zo te zeggen —
hoog `David en Goliath'- gehalte, in die zin
dat tegen alle krachtsverhoudingen in de
zwakkere het wint van de sterkere. In de context van de Odyssee (en de Ilias) van Homerus
komt dit nog eens extra duidelijk naar voren.
Odysseus is de geduchte strijder die in de

Trojaanse Oorlog heldendaden heeft verricht, maar in vergelijking met Polyphemus is
Odysseus een nietige zwakkeling. Lang niet
in alle vertellingen is de hoofdpersoon een
krijgsheld: hij kan ook een jongen, een herder
of een monnik zijn. De held in het epos en het
volksverhaal moet zijn toevlucht nemen tot
list om de reus te kunnen overwinnen. De
vertelling heeft echter meer te bieden dan
louter de strijd tussen de zwakke en de sterke.
In de meeste vertellingen is de reus de verpersoonlijking van de wilde, domme en ongeciviliseerde krachtmens. De reus is een wezen
met demonische trekken en verbeeldt de
kwade machten die ook in de teugelloze mens
schuilen: onbeheerstheid, agressie, kannibalisme, onredelijkheid. Door de reus met list
en gepast geweld uit te schakelen levert de
held een bijdrage aan de pacificatie en de restauratie van de humane orde.
THEO MEDER
TEKSTEN: Gilleland
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was eens een prins, die een echte prinses wilde trouwen. Hij had de hele wereld afgereisd, maar een echte kon hij niet
vinden. Op een goede avond — het stormde
vreselijk — klopte er een door en door verregend meisje aan de poort van zijn paleis aan
voor onderdak. Ze zei dat ze een echte prinses
was. De koningin twijfelde, en legde in het
R

Prinses op de erwt
bed waarin het meisje zou gaan slapen, onder
twintig matrassen en twintig donzen dekbedden een erwt. De volgende ochtend vroeg ze
het meisje hoe ze geslapen had. `Afschuwelijk! Ik heb geen oog dicht gedaan. Ik lag op zo
iets hards, dat ik bont en blauw ben.' Dit bewees afdoende dat ze een echte prinses was.
De prins trouwde met haar en de erwt kreeg
een plaats in het museum.

In 1835 publiceerde Hans Christian Andersen (1805-75) zijn eerste bundeltje sprookjes:
Eventyr fortalde for Born. Het bevatte vier
sprookjes, naast `De prinses op de erwt', hierboven samengevat, ook de » Tondeldoos, »
Grote Klaas en Kleine Klaas en `De bloemen
van kleine Ida'. De meeste sprookjes van Andersen zijn geen volks-, maar kunstsprookjes.
Dat wil zeggen: hij ontleende ze niet aan de
mondelinge overlevering of vertelde min of
meer getrouw een al bestaande literaire bewerking van een (ook) in deze overlevering
circulerend verhaal na, maar bedacht ze zelf,
al of niet gebruik makend van bekende
sprookjesstructuren en -motieven. Maar, zo
verklaarde hij later, enkele van zijn eerste
sprookjes, waaronder ook dit, had hij ook gehoord, in de spinkamer van het werkhuis van
zijn geboortestad Odense of bij het hopplukken in de buurt. Dit zal zeker gelden voor de
Tondeldoos en Grote Klaas en Kleine Klaas,
twee zeer bekende volkssprookjes, maar of dit
ook opgaat voor 'Prindsessen paa aerten' is
zeer de vraag. Het blijkt namelijk een uiterst
zeldzaam verhaal, dat in de mondelinge overlevering nauwelijks voorkomt, en die enkele
keer dat het daarin gevonden werd ook nog
lijkt terug te gaan op Andersens voorbeeld.
Jacob en Wilhelm Grimm, die in de editie
van 1843 van hun Kinder- and Hausmizrchen
nog een tekst van onbekende herkomst opna-
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men ('Die Erbsenprobe'), lieten deze in latere
drukken als te zeer van Andersen afhankelijk
dan ook weg. Nu heeft de anonieme verteller
van hun tekst zeker die van Andersen gekend,
maar zijn lezing heeft ook iets eigens, wat
toch op een zeldzame andere overlevering
zou kunnen wijzen. Bij de gebroeders Grimm
bijvoorbeeld schrijft de koning een prinsessentest uit en komen allerlei kandidates zich
melden. Deze zelfde opening vinden we ook
in een iets jongere versie uit Litouwen. Verder vinden we het motief van de overgevoelige slaper/slaapster in Europa alleen in andere verhalende contexten, met name in verhalen over geslepen bedriegers, bijvoorbeeld
in Zweedse, Finse en Italiaanse varianten van
de » Gelaarsde kat waarin de kat (een hond)
zijn meester(es), die aan de erwtentest onderworpen wordt maar desalniettemin prinsheerlijk slaapt, aanraadt om toch luidkeels te
klagen over het harde bed, om zo zijn (haar)
claim dat hij (zij) van koninklijken bloede is,
overtuigender te maken.
Het motief van overgevoeligheid als teken
van hoge komaf was in het Oosten bekender.
Bij Arabische geschiedschrijvers vanaf de ge
eeuw (onder wie Tabari [839-92 3] en Masudi
[t 956 of 957]) geliefd is bijvoorbeeld de volgende, vermoedelijk in Perzië ontstane historische overlevering: een Perzische koning,
bijvoorbeeld de Sassanidenvorst Shapur i
(240-71), belegert tevergeefs een Arabisch
fort. Dan ziet Nadira, de dochter van de belegerde koning, de belegeraar Shapur. Ze vat
een hartstochtelijke liefde voor hem op en
verklapt hem in het geheim, nadat hij beloofd
heeft met haar te zullen trouwen, hoe hij de
plaats veroveren kan. Shapur houdt zijn belofte. Op een nacht slapen ze op een bed van
tien matrassen van Chinese zijde, maar toch
klaagt Nadira nog dat het te hard is en dat zij
overal pijn heeft. De volgende ochtend blij-
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Illustratie van Edmund Dulac in Stories from
Hans Andersen. Londen 1911.
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ken zij en het bed onder het bloed te zitten;
een mirteblad had tegen haar zij gedrukt en
huid en vlees tot op het bot afgewreven.
Shapur beseft nu te midden van hoeveel zorg
en weelde zij door haar vader is grootgebracht, en hij ontsteekt in woede: hoe kon zij
zo'n vader verraden! Voor straf laat hij haar
aan de staart van een paard over de rotsen slepen. Dit verhaal, dat wat betreft het motief
van de verliefde prinses die haar vaderstad
uitlevert, mogelijk op een ouder Grieks voorbeeld (Skylla en Minos) teruggaat, kon in de
i ge eeuw nog in Centraal-Azië gehoord worden.
In India vinden we het motief van de overgevoeligheid weer in een andere context. In
de Vetalapanchavimsati (De 2 5 verhalen van
Vetala [een soort demon]), een verhalenbundel uit mogelijk al de i e eeuw van onze jaartelling, en later in de aan Somadeva toegeschreven reusachtige Kathasaritsagara (Oceaan van sprookjesstromen, i oe eeuw), waarin
ook de verhalen van de demon geïncorporeerd werden, gaan in het achtste verhaal de
zonen van een brahmaan prat op hun buitengewone kieskeurigheid wat betreft respectievelijk eten, vrouwen en bedden. De koning
test hen. De derde zoon kan het inderdaad
niet uithouden op zeven matrassen: er blijkt
een haar onder te liggen. Dit verhaal bereikte
middels vertalingen en bewerkingen het
Midden-Oosten (het werd als `De geschiedenis van de drie schelmen en de sultan' onder
andere in de Duizend-en -één nacht opgenomen) en uiteindelijk ook Europa, maar dan
zonder het motief van de beddentest. Dat
bleef wel hangen op het Indische subcontinent, waar het ook in de jongere mondelinge
overlevering doordrong.
Andersens vader was zeer belezen in de
oriëntaalse literaturen en las zijn zoon hier
veel verhalen uit voor. Het lijkt niet onwaar-
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schijnlijk dat de jonge Hans Christian via de
lectuur van zijn vader op het thema van de
prinses op de erwt gekomen is, al mag ook
niet worden uitgesloten dat een gehoorde
(Zweedse ?) variant van de » Gelaarsde kat bij
hem heeft meegespeeld. Er kan zelfs nog een
vierde overlevering in het geding gebracht
worden. Vanaf Herodotus worden in de klassieke literaturen de inwoners van de in 51 o
v.C. verwoeste Griekse stad Sybaris, gelegen
aan de Golf van Tarente, afgeschilderd als
buitengewoon verwijfd en levend in uitzonderlijke luxe. Van één Sybariet werd verteld
dat hij, na een doorwaakte nacht op een bed
van rozen, de volgende ochtend met blaren
overdekt opstond.
JURJEN VAN DER KOOI
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EN boer heeft drie zonen, van wie de
jongste, Jan, voor onnozel wordt gehouden en nergens aan mee mag doen.
Nu wil het geval dat alle ochtenden het stro
dat de dag ervoor gedorst is, uit de schuur
verdwenen blijkt. De oudste zal een nacht de
wacht houden en verstopt zich in de schuur.
Die nacht komt een reus, bundelt het stro en
neemt het mee. De zoon durft niets te doen.
De volgende nacht waakt de tweede zoon en
hetzelfde gebeurt.
Dan wil Jan de wacht houden, maar hij mag
niet. Toch sluipt hij stiekem in de schuur en
verstopt zich in het stro. Om middernacht
komt de reus, bindt het stro bij elkaar, met
Jan erin, en neemt het mee naar zijn hol in
het bos.
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Hij gebruikt het stro als brandstof. Al maar
kleiner wordt de bos, en Jan is al bijna zichtbaar geworden — maar dan legt de reus zich te
slapen. Jan kruipt uit het stro. Aan de wand
hangt een zwaard, maar dit is voor hem veel te
zwaar. Dan ziet hij een flesje, waarop staat:
`Wie uit deze fles drinkt, kan het zwaard hanteren.' Hij drinkt eruit, grijpt het zwaard en
slaat de reus het hoofd af. In het hol vindt hij
goud en kostbare kleren, in de stal drie prachtige paarden. Hij gaat weer naar huis en vertelt niets.
De koning van het land is op zoek naar een
passende echtgenoot voor zijn dochter. Hij
laat een glazen berg bouwen, posteert er zijn
dochter op, en laat bekendmaken dat wie met
een paard naar boven kan rijden en haar de
ring kan afnemen, haar tot vrouw zal krijgen
en later zijn koninkrijk zal erven. Vele mannen doen een poging, ook de broers van Jan,
maar niemand slaagt erin. Als Jan vraagt of hij
ook eens mag, wordt hij uitgelachen.
De derde dag sluipt hij naar het hol van de
reus, kleedt zich prachtig en neemt een van de
paarden. Hij komt tot halverwege de berg,
waarna hij zich terugtrekt. Allen hebben de
mond vol van de onbekende prins, maar Jan
zwijgt. De volgende dag waagt hij met nieuwe
kleren en het tweede paard een tweede poging. Hij komt nu over de helft. De derde
keer, weer een dag later, in de mooiste kleren
en op het derde paard, heeft hij succes. Hij
komt boven, en de prinses geeft hem haar
ring en vlecht hem een gouden draad in het
haar zodat zij hem zal kunnen herkennen.
Dan brengt Jan paard en kleren weer weg en
gaat naar huis. De volgende ochtend vraagt
zijn vader wat hij toch in zijn haar heeft. `Een
strohalm.' Als de dag van de bruiloft is aangebroken, mag Jan weer niet mee. Hij haalt de
mooiste kleren uit het hol en gaat naar het
slot. De prinses herkent hem en ontvangt

hem blij. Zijn vader en broers zijn onder de
toeschouwers maar herkennen hun zoon en
broer niet, ook niet als hij zich tot hen richt.
Dan maakt hij zich bekend. Haatdragend is
hij niet — hij voert hen aan tafel en eert hen.

Dit sprookje van de Prinses op de glazen berg
(AT 530, `The Princess on the Glass Mountain') — bovenstaand voorbeeld komt uit Pakens in het Jeverland, waar het omstreeks het
midden van de vorige eeuw werd opgetekend
— bestaat uit twee delen. In het eerste wordt
verteld hoe de held (zoals zo vaak in wondersprookjes de jongste, minst belovende van
drie broers) in het bezit komt van mooie kleren en bijzondere paarden, in het tweede hoe
hij met behulp daarvan een prinses weet te
veroveren. Beide delen kunnen op verschillende manieren worden gevarieerd. Het eerste kent twee hoofdvormen:
(a)Een demonisch wezen, meestal een reus,
steelt hooi of stro uit een boerderij. De jongste zoon als boven laat zich mee stelen, doodt
de demon en vindt rijkdommen en paarden in
zijn woning (hol, kasteel).
(b)Een jonge herder komt met zijn kudde op
het verboden terrein van drie reuzen. Zij willen hem doden maar hij weet hen listig te verslaan. Verder als in (a).
(c) Drie zonen waken bij het graf van hun vader. De oudste twee laten zich door angstaanjagende gedaanten verdrijven, de jongste niet
en deze krijgt daarom van de geest van zijn vader bijzondere paarden.
In het tweede deel wordt door de held Meen
prinses op een glazen berg bereikt (i), Of een
wedstrijd (meestal een toernooi of paardenrennen) om de hand van de prinses gewonnen
(2). In plaats van een glazen berg in (i) kan de
prinses ook op een staak, een toren of een ander hoog gebouw zitten of is ze alleen te be-
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reiken door een rit of sprong over een vurige rijen maar Geert mag nooit mee. Als er weer
een harddraverij is, haalt Geert mooie kleren
kloof.
(a), (b) en (c) kunnen met (i) of (2) tot een uit het huis en een paard uit de stal van de reus
variant van dit sprookje worden gecombi- en wint onder vreemde naam de prijs. Dan
neerd, maar worden ook dikwijls als start- of gaat hij weer in zijn oude plunje naar huis,
slotepisode ingevoegd in andere sprookjesty- waar zijn vader en broers vol verhalen zijn
pen. Het meest gangbaar in het noorden en over de vreemde winnaar. Een volgende
oosten van Nederland is de combinatie van harddraverij gaat het net zo. Een derde keer
(a) of (b) met (i): in het zuiden en westen mag Geert dan eindelijk ook met zijn vader
overheersen verbindingen met (2). Versies mee, in de sjees. Hij maakt een omweg langs
met (c) als intro zijn vooral in Slavische gebie- het huis van de reus, toont zijn verbaasde vaden genoteerd. In deze diverse combinaties is der zijn nieuwe bezittingen en vertelt wat er is
het sprookje geliefd geworden van India tot gebeurd. Zij gaan die dag niet meer naar de
Ierland en van hieruit ook overgebracht naar harddraverij maar verplaatsen hun boerderij
Noord- en Midden-Amerika. Uit de verbin- naar het reuzenhuis en blijven daar voortaan
ding van (b) met (2) is een zelfstandig wonen.
In deze in 1855 door de bleker Gauke Corsprookje ontstaan, dat van de » Herdersjonnelis Andriesse (1835-97) uit Grouw gepugen en de drie reuzen (AT 314A).
In Nederland moet dit sprookje tamelijk bliceerde versie (`Fen healwise Geart') is — en
bekend geweest zijn, in elk geval in het noor- dit gebeurt met dit sprookje in deze omgeden. In Friesland is het zes keer opgetekend, ving wel meer — het voor de vertellers toch
in Groningen vier keer. Met de glazen berg wat onwerkelijke ridderlijke toernooi vervanerin lijkt het niet tot hier doorgedrongen; we gen door een voor hen veel herkenbaarder en
vinden hier alleen (a) met (2), in allerlei mo- reëler plattelandsharddraverij. Het winnen
gelijke variaties. Een voorbeeld:
daarvan was voor i ge-eeuwse boerenzonen
Een boer heeft drie zonen. De jongste, zo mogelijk nog begerenswaardiger dan de
Geert, is onwijs. Er verdwijnen bossen stro hand van een prinses, in elk geval veel haaluit de schuur. De oudste zoon zal waken. Er baarder. Dit is in Noord-Nederland de gangverschijnen een grote hand en voet door het bare versie. Als er al sprake is van een prinses,
dak en de vijf zwaarste bossen worden wegge- dan wordt ze gewoonlijk door de held in het
nomen. De volgende nacht met de tweede hol van de reus gevonden. Hij brengt haar
broer op wacht gebeurt hetzelfde. De derde thuis en trouwt met haar. Dan eindigt dit
nacht mag Geert oppassen. Hij kruipt weg in sprookje ook wel met het slot van het
een bos. De reus neemt ook de bos met hem sprookje van `De verloren zoon' (AT 935,
erin mee naar zijn huis in een groot bos, gooit `The Prodigal's Return'), een variatie op het
de bossen naast de brandende haard en valt thema van de held die elders zijn fortuin gedan in slaap. Geert komt tevoorschijn en slaat maakt heeft en zonder zijn familieleden hierhem met een bijl het hoofd af. Hij vindt aller- van op de hoogte te stellen terugkeert: na zijn
lei kostbaarheden en in de stal prachtige paar- huwelijk met de prinses komt hij in zijn schaden, maar gaat zonder iets mee te nemen te- mele plunje weer thuis, waar hij als altijd
rug naar huis, waar hij zich van de domme slecht behandeld wordt. De prinses komt met
houdt. Zijn vader doet mee aan harddrave-

pracht en praal haar echtgenoot ophalen, die
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tot schrik van vader en broers de `onnozele'
jongste blijkt te zijn. In één jongere Friese lezing, in 1974 verteld door de Roel Piters de
Jong uit Ouwsterhaule (1905-89), doet de
prinses zelf mee aan de paardenrennen. Als de
held van haar wint, neemt zij hem in dienst als
rij-instructeur. Later trouwt ze met hem. De
diefachtige demon is niet altijd een reus; het
kan ook een dwerg of kabouter zijn. Dit vinden we ook in de Noord-Friese overlevering
van dit sprookje. Ook daar wordt (a) gecombineerd met paardenrennen zonder prinses
als hoofdprijs.
In Groningen is (a) meestal uitgangspunt
voor een versie van » Angst leren. Dit vinden
we al in de oudste Nederlandse lezing, die
staat in het zogenaamde Boek van Trijntje Soldaats, een schriftje met de verhalen van Trijntje Wijbrands, opgetekend door Gerrit
Arends Arends. In de enige zelfstandige Groninger tekst van het sprookje, in de tweede
helft van de vorige eeuw opgetekend door Johannes Onnekes (1844-85) en eveneens een
combinatie van de diefstal en de paardenraces
zonder prinses, zijn motieven uit » Ali Baba
en de veertig rovers en de »Dappere kleermaker ingeslopen. Hier zijn de strodieven twee
reuzen. Zij komen de schuur binnen door
drie keer `Halleluja, vlaig oop'n!' te roepen en
sluiten de deur weer met een driewerf `Halleluja, vlaig dicht!' De reuzen rijden op een wagen met twee paarden ervoor. Tijdens de rit
steekt de onnozele derde zoon een van de reuzen een paar keer met een stopnaald in het
achterwerk. Deze denkt dat zijn maat dit doet
en slaat hem van de wagen. Hij valt met zijn
kop voor een wiel en wordt overreden. De
jongen haalt zijn mes uit de zak en snijdt met
één haal de overgebleven reus de kop af. Hij
laat nu de paarden doorlopen tot ze midden in
een groot, donker bos bij een hol komen met
twee zware ijzeren deuren ervoor. Hij roept

drie keer `Halleluja, vlaig oop'n!' en de deuren springen open. Binnen vindt hij schatten
en paarden. Enzovoort. Dat deze versie geen
toevallige creatie van een begaafd verteller is,
blijkt uit een lezing uit Holstein. Daarin wonen de reuzen in een berg, die met 'Simson,
to dich auf!' moet worden geopend.
Het zwaartepunt van de overlevering van
dit verhaaltype ligt in de noordelijke en oostelijke delen van Europa. In Vlaanderen was
het dan ook minder bekend. Er zijn twee lezingen genoteerd. Beide hebben de diefstalepisode. In de oudste wordt deze gevolgd
door het motief van de prinses op de glazen
berg, in de jongste, een mooie West-Vlaamse
in druk verschenen in 1898, door een regionale aanpassing van het toernooi/paardenrennen-motief: de held wint drie wedstrijden
op de bolbaan in het daar zo populaire bolspel
en wint daarmee de hand van de prinses.
Het sprookje van de prinses op de glazen
berg is waarschijnlijk niet zo oud. De thema
tweede helft (de prinses op de gla--tiekvand
zen berg, de toernooien / het wedrennen om
de hand van de prinses en de winnaar die zijn
identiteit verhult) speelde al een rol in de
middeleeuwse epiek (vergelijk weer de » Herdersj ongen en de drie reuzen), maar deze
werd pas later gecombineerd met de voor dit
sprookje karakteristieke inleidende episoden.
Het eerste mogelijke spoor van het sprookje
vinden we in een vermoedelijk uit de tweede
helft van de i 6e eeuw stammend Deens
volkslied uit de Siegfried-cyclus: `Sivard og
Brynild'. Sivard, dat is Siegfried, wint hierin
Brunhilde door een rit de glazen berg op.
Maar echt grijpbaar wordt het pas aan het begin van de i ge eeuw. De gebroeders Grimm
kenden deze motieven wel, maar het sprookje
(nog?) niet.
Het oude motief van de glazen berg, dat in
menige versie van dit sprookje te vinden is,

Prinsessen in de onderwereld
speelt ook een rol in het epos, het volkslied,
de sage, het spreekwoord, het raadsel en in diverse mythologieën, en eveneens in de volks
Waarschijnlijk moet de glazen berg-kunst.
primair gezien worden als een beeld van de
onpasseerbare scheidslijn tussen de `andere
wereld' en deze. In het genre sprookje, waarin
deze wereld en de `andere' moeiteloos in en
door elkaar lopen, is het `andere wereld' -aspect echter verbleekt: de glazen berg is in de
meeste sprookjes waarin hij als motief is ingebed vooral een metafoor geworden voor de
ongelofelijke inspanningen die de held of heldin moet verrichten om het gewenste doel te
bereiken. Met magische middelen of dieren,
zoals in ons sprookje bijzondere paarden, of
door uiterste zelfopoffering, een afgesneden
eigen vinger bijvoorbeeld, zoals in bepaalde
varianten van het » Meisje dat haar broers
zoekt, weet hij of zij boven te komen of binnen te dringen.
Toch treffen we in het sprookje de glazen
berg ook nog wel aan als ondoordringbare
woonplaats van demonische wezens. In het
Nederduitse sprookje `Van de oil Rinkrank'
bijvoorbeeld, door Heinrich Georg Ehrentraut (1798 -1 866) opgetekend in het voormalig Friestalige gebied Rustringen bij Jever,
vlakbij Pakens dus, het enige NoordwestDuitse sprookje dat de gebroeders Grimm in
hun Kinder- and Hausmdrehen opnamen (nr.
196). Hier woont de titelfiguur, waarschijnlijk een dwerg, in zo'n berg. De koning heeft
deze laten maken. Wie erover lopen kan zonder te vallen, mag met de prinses trouwen. Als
zich een kandidaat meldt die haar wel bevalt,
neemt ze hem bij de hand om erover te lopen.
Maar bovenop glijdt zijzelf uit, de berg opent
zich en zij valt erin. 011 Rinkrank, een oude
man met een lange grijze baard, houdt haar
gevangen en laat haar het werk van een meid
doen. Zelf verlaat hij dagelijks de berg met
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een lange ladder die hij met zich mee draagt.
Na jaren weet ze te ontsnappen. Ze klemt de
baard van de oude in een luikje vast en ze wil
hem pas loslaten nadat hij haar de ladder heeft
gegeven en ze buiten is. Haar bruidegom
wacht nog steeds op haar en ze trouwt met
hem. Opvallend is hier vooral de actieve rol
van de prinses. In plaats van gelaten te wachten op een man die haar weet te veroveren
neemt ze van het begin af aan zelf het initiatief. Ze kiest een wat sullig overkomende
partner en weet ook geheel op eigen kracht de
demon te overmeesteren. Parallellen van dit
merkwaardige sprookje zijn tot dusverre niet
gevonden.
JURJEN VAN DER KOOI
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TEKSTEN:

DE PRINSESSEN IN DE
ONDERWERELD

V

de ene dag op de andere blijken de
drie dochters van een koning verdwenen. Hun vader, ontzet en ontroostbaar, looft
als beloning voor wie de prinsessen terugbrengt, de hand van een van hen uit. De held,
vaak een gedeserteerde soldaat, soms ook een
uitzonderlijk sterke jonge man (de zoon van
AN
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een vrouw en een beer bijvoorbeeld — dan is er
dikwijls een verband met » Sterke Jan), gaat
met twee metgezellen op zoek. Deze metgezellen hebben vaak buitengewone vaardigheden — ze kunnen bijzonder goed horen, zien,
hard lopen, en dergelijke (vergelijk de » Zes
wonderbaarlijke helpers) — waar ze tijdens de
zoektocht gebruik van maken.
Ze nemen op een afgelegen plaats hun intrek in een hut (molen) en elke dag blijft een
van hen thuis om pannenkoeken te bakken
terwijl de anderen eropuit trekken. De eerste
twee thuisblijvers, de metgezellen, laten zich
ieder door een dwerg (kabouter, zevenkoppige reus) van de pannenkoeken beroven. De
derde dag is de held zelf de thuisblijver. Hij
weerstaat de dwerg en verwondt hem (trekt
hem bijvoorbeeld zijn baard af).
Met zijn drieën volgen ze het bloedspoor en
komen bij een diep gat. De metgezellen laten
zich in een mand in de opening zakken, maar
ze vinden het gat veel te diep en laten zich
weer ophalen. Dan gaat de held. Die komt beneden aan in de onderwereld, waar hij achtereenvolgens de drie prinsessen vindt, die in
verschillende ruimtes worden bewaakt door
drie- of meerkoppige draken, reuzen of, zoals
in een Friese variant, 'skodhollen' (schuddekoppen) die bij de prinsessen op het hoofd
zitten. Met een zwaard dat daar aan de wand
hangt en dat hij pas kan hanteren nadat hij
een toverdrank heeft ingenomen, verslaat hij
de draken één voor één en bevrijdt hij de prinsessen.
De eerste (jongste) prinses geeft hem een
herkenningsteken; daarna laat hij hen in de
mand optakelen door zijn metgezellen. Maar
omdat hij dezen niet helemaal vertrouwt,
doet hij, als het tenslotte zijn beurt is, er een
zware steen in. Zijn wantrouwen was terecht,
want zijn makkers laten de mand vallen.
Daarna pressen zij de prinsessen thuis te ver-

tellen dat zij hen gered hebben; en de jongste
prinses dwingen zij toe te stemmen in een huwelijk met een van haar `redders'. Haar vader
stemt hiermee in, maar de prinses weet een
jaar uitstel te bedingen.
De held intussen ontsnapt uit de onderwereld met behulp van de dwerg (die hij met een
toverhoorn of -fluit heeft opgeroepen), twee
honden en een adelaar, die hem op zijn rug
neemt en naar het paleis vliegt. De vliegtocht
duurt zo lang dat onderweg hun eten opraakt
en hij de adelaar moet voeden met zijn eigen
vlees. Hij arriveert bij het paleis op de dag van
de bruiloft van de prinses met haar `redder'.
Hij laat de honden gebak halen van de koninklijke tafel waarop de prinses hen herkent
en hem laat halen; of hij meldt zich zelf en
identificeert zich met het herkenningsteken.
De bedriegers worden gestraft en de held
trouwt met de prinses.
Het is niet goed mogelijk de inhoud van dit
buitengewoon complexe sprookje — er laten
zich verschillende ruimer verspreide en vele
meer regionale redacties van onderscheiden —
in een korte samenvatting recht te doen. Het
bovenstaande is vooral gebaseerd op vijftien
(vaak onvolledige) in Nederland verzamelde
teksten. Het was hier, evenals in Vlaanderen
(waar het veertig keer genoteerd werd), een
van de bekendste wondersprookjes. Ook elders was het zeer geliefd. Uit Denemarken
bijvoorbeeld kennen we het meer dan 13 0
keer, het aantal Duitse lezingen overstijgt de
140, de Ierse sprookjescatalogus somt er bijna
200 op en in Griekenland werden er 337 gevonden. Het verspreidingsgebied strekt zich
uit van Oost-Azië tot West-Europa en het
komt eveneens voor in Amerika — waar ook
verschillende Indiaanse volkeren het van immigranten uit Europa overnamen — en Afrika.
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Houtsnede van NJ.B. Mulder in: K. ter Laan,
Groninger Overleveringen ii, Groningen 1930.
De soldaat achtervolgt de dwerg tot in het gat dat
hem toegang zal verschaffen tot de onderwereld.
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concluderen, dat pas later constateerbare uit
sprookjestypen waarin zij-gekristald
ook een rol spelen, dan ook wel zo oud zullen
zijn. Ons sprookjestype van de Prinsessen
in de onderwereld duikt in uitgewerkte versies pas omstreeks 1700 op, in 1701 in een
Zweeds handschrift, en in 1709 tekende
Antoine Galland (1 646 -17 z 5) een Arabische
variant op die later als het verhaal van de afgunstige broers een plaats in dit werk zou
krijgen.
Aangezien deze twee lezingen niet alleen
onderling sterk verschillen, maar ook van de
later meer gangbare redacties, zoals de hierboven samengevatte, mag niettemin aangenomen worden dat het type ouder of zelfs veel
ouder is. Veel is hierover gespeculeerd.
Theorieën zoals die van de gebroeders
Grimm, die de nadruk legden op de kracht
van de held en daarom een verband zagen met
de Germaanse heldensage van Siegfried, of
van Friedrich Panzer, die uitging van Indogermaans erfgoed en sporen van het verhaal
in het waarschijnlijk 8e-eeuwse Angelsaksische Beowulf-epos meende terug te kunnen
vinden, zijn niet overtuigend. Even hypothe-

Zoals van vrijwel elk wondersprookje is ook
van dit sprookje, dat tot de » Drakendodersprookjes, de klassieke kern van dit genre gerekend wordt, niet uit te maken waar en wanneer precies het voor de eerste keer verteld is.
Kenmerkende motieven en episoden ervan
zijn al heel oud, maar omdat die als het ware
`los' zweefden in de overlevering en gemakkelijk van het ene sprookjestype op het andere, van de ene literaire context naar de andere konden overspringen, moet men er zeer
voorzichtig mee zijn om aan de hand van

tisch is het vermoeden van Carlo Ginzburg
dat dit sprookje, of in elk geval het motief van
de vogel die de held uit de onderwereld
draagt, zeker 2000 v.C. als sjamanenoverlevering ergens tussen Kaukasus en Kaspische
Zee is ontstaan. Al zit hij zonder dat te weten
wel dicht bij de oudste overlevering van dit
motief, want het is, verrassend in overeenstemming met veel jonge versies van de Prinsessen in de onderwereld, zij het ook in een
heel andere verhalende context, al te vinden
in de Oudbabylonische Etana -mythe (vanaf
ca. 2400 v.C.). Ook daarin wordt de held
Etana, de stichter-koning van de stad Kish,
door een adelaar op zijn rug mee naar boven

oude vindplaatsen van delen van sprookjes te

genomen.
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Ook andere delen van het sprookje kunnen
bogen op een hoge ouderdom. Zo vertelt de
Griekse mythograaf Konoon omstreeks het
begin van onze jaartelling hoe een herder op
zoek naar honing zich door een collega in een
korf in een hol laat zakken, en als hij zich door
deze weer op wil laten halen uit voorzorg een
steen in de korf doet. Inderdaad laat zijn metgezel de korf vallen. Hij komt weer uit zijn
benarde positie door zich op advies van
Apollo (hij kreeg dit advies in een droom) verwond en dood te houden. Gieren storten zich
op hem en dragen hem naar boven. In China
lijkt dit sprookje eveneens oude voorstadia te
kennen. Kan Pao vertelt omstreeks 32o n. C.
hoe een demon de bruid van Chen Ming ontvoert naar een bodemloze grot. Mings buurman laat hem hier aan een touw in zakken. De
buurman haalt dan wel de bruid op maar laat
Ming zitten. In de Chinese middeleeuwen
vinden we dan allerlei varianten van dit verhaal die, uiteraard ingebed in Chinese culturele contexten, verschillende motieven en
episoden van de Prinsessen in de onderwereld combineren. Zo duikt daar al in de ge
eeuw een versie op van de in het Oosten verder vrijwel onbekende pannenkoek- episode.
Of daarmee echter een Chinese oorsprong
van dit sprookjestype gegeven is, blijft nog de
vraag. Het is voorzichtigheidshalve mis
beste als werkhypothese voor de-schient
opvatting van Waldemar Liungman te kiezen. Hij gaat uit van het ontstaan van het
sprookje als een afgebakend zelfstandig geheel na ca. 300 ergens in het Byzantijnse rijk,
uit een combinatie van al langer circulerende
motieven. In de eeuwen na 300 zullen zich
her en der, oost en west, verschillende redacties van het uiteindelijk pas in de i ge eeuw
herkenbaar uitgekristalliseerde type ontwikkeld hebben. De buitengewoon rijke en complexe overlevering ervan van de Balkan af

oostwaarts — veel complexer dan de WestEuropese — ondersteunt deze hypothese. In
deze ontwikkelingen lijkt ook Jacob van Maerlants roman Torec (ca. 1262) een rol te hebben gespeeld. In een nevenepisode daalt Melion aan een touw af in een grot om een door
een dwerg geroofde prinses te bevrijden. Hij
doodt de dwerg met zijn eigen zwaard met
één slag en laat zijn vriend de prinses ophalen.
De trouweloze vriend laat hem echter zitten,
maar met de hulp van een paard, twee honden
en twee haviken weet Melion een uitweg naar
boven te vinden (vs. 399 e.v.).
Het sprookje van de Prinsessen in de onderwereld kende na i Boo zowel een mondelinge
als een schriftelijke overlevering. De Duizend-en -één nacht -versie had haar invloed, in
Scandinavië en Oost-Europa circuleerde de
stof in volksboeken en ook de tekst uit de Kinder- and Hausmdrehen van de gebroeders
Grimm (nr. g i, `Dat Erdmänneken', I 8 I 5,
uit de omgeving van Paderborn) werkte in op
de mondelinge overlevering. De oudste Nederlandse tekst vinden we in het eerder genoemde Boek van Trijn je Soldaats, verhalen
van Trijntje Wijbrands opgetekend door
Gerrit Arends Arends.
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Raponsje
RAPONSJE RAPUNZEL
(

)

E

EN kinderloos echtpaar woont naast een
heks. Vanuit hun achterraam kunnen zij
in de tuin van de heks kijken. De vrouw wordt
zwanger en krijgt een onbedwingbare zin in
de rapunzels (planten die tot salade verwerkt
kunnen worden) die in de tuin van de heks
groeien. Ze vraagt haar man er een paar voor
haar te halen. Hij doet dat, maar wordt bij de
tweede keer door de heks betrapt. Ze zegt
hem dat zij hem zal sparen en dat hij alle ra
uit haar tuin mag hebben, als hij be--punzels
looft om zijn kind dat binnenkort geboren
wordt, aan haar af te staan. Uit angst stemt hij
daarmee in.
Zodra zijn dochter wordt geboren, haalt de
heks haar op. Raponsje groeit bij haar op.
Wanneer ze twaalf jaar wordt, sluit de heks
haar op in een toren midden in een bos, zonder deur en trap met alleen een klein raampje
bovenin. Ze bezoekt Raponsje iedere dag.
Om bij haar te komen, vraagt ze Raponsje
haar lange goudblonde haar naar beneden te
laten zakken, waarlangs ze vervolgens omhoog klimt.
Op een dag ziet een jonge prins dit. Hij doet
hetzelfde verzoek als de heks en geraakt zo in
de torenkamer bij Raponsje. Wanneer de
heks hun relatie ontdekt, verbant ze Raponsje
naar een onherbergzaam oord. De prins
springt uit wanhoop uit de toren, wordt blind
en doolt jaren rond. Tenslotte vindt hij Kaponsje. Haar tranen vallen op zijn ogen,
waarna hij weer kan zien. Ze leven met hun
kinderen nog lang en gelukkig.
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een schriftelijke versie die zij in de Kleine Romane (1 790) van Friedrich Schulz gevonden
hadden. Zij dachten dat het sprookje bij
Schulz uit de Duitse mondelinge overlevering stamde. Later is gebleken dat de versie
van Schulz een vrije vertaling is van het
Franse sprookje Persinette (Peterselie) van
Charlotte-Rose de Caumont de La Force (ca.
1654 -17 24), verschenen in de Cabinet des Fées.
De vroegste versie komt voor in de Pentamerone (1634-36) van Basile (ii, i, `Petrosinella'). Jacob Grimm heeft hieruit het motief
overgenomen dat het echtpaar vanuit een
achterraam uitzicht heeft op de tuin van de
heks. Het sprookje is voornamelijk in Midden- en Zuid-Europa en het Midden-Oosten
bekend. De Duitse versies gaan allemaal terug op die van de gebroeders Grimm. In Nederland is het in de mondelinge overlevering
niet aangetroffen, in Vlaanderen driemaal.
Een groot verschil tussen de meeste mondelinge versies en die van de gebroeders Grimm
en La Force betreft het slot van het sprookje.
In de mondelinge versies brengen Raponsje
en haar prins zich door middel van de magische vlucht uit de toren zelf in veiligheid. In
de versie van La Force, geschreven in de traditie van het literaire feeënsprookje, speelt de
fee, bij de gebroeders Grimm de heks, een actievere rol. Zij is het die Raponsje naar een afgelegen plek brengt en tenslotte haar, haar
prins en hun beide kinderen uit hun benarde
positie verlost. De gebroeders Grimm hebben de rol van de fee vooral in dit slot afgezwakt ten gunste van de inbreng van de heldin.
TON DEKKER

Het sprookje (AT 310, `The Maiden in the
Tower') komt voor in de Kinder- and
Hausmiirchen van de gebroeders Grimm als
`Rapunzel' (nr. 12) en is een bewerking van
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RECHTERRAADSELS

E

EN man is, al of niet ten onrechte, ter
dood veroordeeld. Zijn vrouw (of hijzelf) smeekt de rechter (of de koning) om genade. Deze belooft hem vrij te zullen laten als
zij (hij) hem een raadsel (of meer, vaak drie
raadsels) op kan geven dat hij niet zal kunnen
oplossen. De vrouw geeft nu een of meer
raadsels op.
In het Nederlandse en Friese taalgebied
gaat het dan meestal om een of meer van de
volgende raadsels, die (ook in Friese of
streektaalteksten) vaak min of meer in het
Nederlands zijn gesteld, vrijwel altijd een rijmende vorm hebben en inhoudelijk meestal
toegespitst zijn op de uitersten leven en dood:

(a) Toen 'k henen ging en weder kwam,
Vjf levende uit een dode nam.
De zesde maakte de zevende vrij,
Raadt heren en zegt het mij.
(b)Door zuilen gezogen,
's Lands heren bedrogen;
Vaders dochter geweest,
Vaders moeder geworden.
(c) Toen 'k onder en boven de aarde zat,
Toen 'k ongeboren fleesjes at;
Toen 'k rode w ijn je dronk,
Dat nimmer hartje klonk.

(d) Op Eli (Ilo) ga ik,
Op Eli sta ik
En ik ben op Eli welgemoed,
Waar ik mijn man op verlossen moet.
(e) Hoop en vrees zat op een wagen,
Hij zag tweebeen vierbeen dragen,
Heren raadt en zegt bet mij;
Als ge 't niet weet dan ben ik vrij.

De rechter kan deze raadsels niet oplossen.
Ze zijn ook onoplosbaar omdat ze gebaseerd
zijn op voorvallen die alleen de raadselopgever kent. De oplossingen zijn:
(a)Zij vond op weg naar het gerecht in de
schedel van bijvoorbeeld een paard een nest
met vijf jonge vogeltjes. Hiermee kan zij (de
zesde) de zevende (haar man) vrij krijgen omdat zij er een raadsel van maakt.
(b)Zij heeft haar achter tralies (zuilen) gevangen en tot de hongerdood veroordeelde vader
met haar eigen melk gevoed en in leven gehouden.
(c)Zij zat in een kuil met een graszode op
haar hoofd en dronk het bloed van een nog
ongeboren, uit het moederlijf gesneden dier.
(d)Zij had een hondje Eli. Na zijn dood heeft
zij van zijn vel pantoffels gemaakt.
(e) Hoop en vrees (de veroordeelde) zag vanaf
een wagen (de wagen waarop hij naar de galg
gereden werd) een ooievaar vliegen met een
kikker in zijn bek.
De ter dood veroordeelde komt vrij.

Aan (c) wordt soms een variant van (b) vastgeknoopt:
Een klein steentje schaafde ik;
Een dorstig hartje laafde ik.
Eens was ik zijn kind
En nu ben ik zijn moer.

Verhalen over raadselwedstrijden waarbij het
leven van de winnaar of verliezer op het spel
staat, zijn al heel oud. Ook al lijken zij niet op
feiten gebaseerd, zij tonen toch het vroeger
veel grotere culturele gewicht van het nu naar
de marge van onze cultuur verdreven raadsel
aan. In de poëtische Edda (opgetekend in het
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midden van de 13 e eeuw) vinden we bijvoorbeeld een raadselwedstrijd tussen Odin en
een wijze reus (in het `Lied van Wafthrudnir'). In de ongeveer even oude Oudijslandse
saga van Herr
v en koning Heidrek (de zogenaamde Heidreksgdtur [Het Heidreksraadsell) — een typologisch tot de Edda behorend
gedicht, dat echter niet staat in het oudste
handschrift daarvan, de Codex Regius -- wordt
verteld hoe Odin in de gedaante van de ter
dood veroordeelde boer Gestumblindi (=
blinde gast) diens leven verdient door Heidrek een uiteindelijk onoplosbaar raadsel p
te geven. Ook in de Middelhoogduitse letterkunde, in het gedicht over de Wartburgkrieg
(tweede helft r 3 e eeuw) vinden we een raadselwedstrijd; deze gaat tussen Wolfram von
Eschenbach en de toentertijd befaamde
aartstovenaar Klingsor.
We kunnen deze verhalen rekenen tot de
voorgeschiedenis van het verhaaltype van de
rechter-, of zoals ze ook wel genoemd worden, richterraadsels (AT 92 7, `Out-Riddling
the Judge'). Het zijn er echter geen varianten
van. Dit verhaaltype is jonger. Het is een van

295

Houtsnede bij de Caritas Romana-vertelling in
Boccaccio's De claris mulieribus (ca. i 362), in een
editie uit 1473 : de liefhebbende dochter Romana
geeft haar moedermelk aan haar tot de hongerdood veroordeelde vader.

de vele verhaaltypen die gebaseerd zijn op het
oude recht van een ter dood veroordeelde op
een laatste wens (galgenmaal en dergelijke).
Pas in de i ge eeuw duikt het op, maar is dan in
vele variaties — er zijn minstens achttien verschillende redacties aan te wijzen — al wijdverbreid, met name in Europa en Amerika. In
Nederland was (is) het zeer geliefd, zoals
blijkt uit de vele antwoorden uit vrijwel heel
het land op vraag 29 van vragenlijst 35 ( 1 9 68 )
van het P J. Meertens- Instituut: `Kent u verhalen waarin een ter dood veroordeelde weer
vrijgelaten zal worden, indien hij zijn rechters
een raadsel op kan geven dat zij niet kunnen
oplossen?' Ook in Vlaanderen was het niet
onbekend.
Sommige van de raadsels waarmee deze
jongere raamvertelling wordt opgevuld, zijn
echter veel ouder dan het verhaal zelf. Zo gaat
raadsel (a) terug op het raadsel dat Simson de
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Filistijnen opgaf: spijze ging uit van de eter,
en zoetigheid ging uit van de sterke. Hij had
een leeuw gedood en later, als een bijenzwerm zich in het karkas neergezet heeft, hier
honing uit gehaald (Richteren i4). Raadsel
(b), dat als raadsel, zij het ook niet als rechterraadsel, voor het eerst te vinden is in het
Strassburger Rdtselbuchlein (i 505), gaat terug
op een Romeins exempel, dat Valerius Maximus in het eerste kwart van de i e eeuw als
treffend voorbeeld van kinderliefde noteerde
in zijn Facta et dicta memorabilia: hoe Pero (later vaak: Pera) haar gekerkerde vader Cimon
(ook wel: Micon) met haar melk in leven
hield. Hij kende ook een andere lezing: hoe
een dochter haar tot de hongerdood veroordeelde moeder voedde totdat de rechters medelijden kregen en haar vrijlieten.
Dit exempel werd heel geliefd en duikt in
verschillende variaties (dochter — vader,
dochter = maagd — vader [waardoor het exempel het karakter van een wonder krijgt], dochter — moeder, vrouw — man) in de oudheid en
later in de middeleeuwen en de nieuwe tijd
(dan ook in Nederland en Vlaanderen) in allerlei didactische en moraliserende tekstsoorten op. Het staat bekend als de `caritas romana', een benaming die teruggaat op de lezing van Boccaccio (I 3 I 3-75) in zijn De claris
mulieribus (ca. r 362), waarin de heldin Romana heet. Staat in deze oudere verhalende
varianten het voorbeeldige, zij het ook tegen
gedrag van de liefhebbende doch--naturlijke
ter centraal, als later het verhaal in het rechterraadsel-type wordt geïncorporeerd, ver
naar het 'verraadselen' van-schuiftean
haar slimheid. Mogelijk is het thema geënt op
oudere, wijdverbreide rechtshandelingen,
waarbij het aanbieden van een moederborst
aan een volwassene een adoptievoorstel symboliseerde.
In Vlaanderen werd het caritas-romana-

verhaal verbonden met de Mammelokker
(mamme = borst), de stadsgevangenis onder
het Belfort van Gent (1741- 1902), in de
volksmond zo genoemd omdat een beeld
een rondborstige caritas de-houwerkvan
voorgevel sierde. Ook verder was het thema
zeer geliefd in de beeldende kunst. Peter Paul
Rubens (1577-1640) en Lucas Cranach
(1472-I 553), om maar enkele voorbeelden te
noemen, kozen het als onderwerp voor schilderijen. Al in het in het jaar 62 n.C. tijdens
een uitbarsting van de Vesuvius bedolven
Pompeii is het op muurschilderingen afgebeeld.
Thematisch verwant met het rechterraadsel-sprookje is het vanaf de eerste helft van de
18e eeuw overgeleverde, uit Duitsland afkomstige volkslied van `Het soldaatje van
Wenen'. Het circuleerde in Nederland niet
alleen mondeling maar ook op liedblaadjes en
in een enkel liedboek. Nu is het vooral bekend in een vertolking door de Zangeres
Zonder Naam. In dit lied geeft echter niet
een vrouw de raadsels op om haar man (een
gedeserteerde soldaat) vrij te krijgen, maar
geeft de rechter (de koning) ze aan haar (zijn
lief) op. De vier raadsels in dit lied zijn (met
de oplossingen): wat is een koning zonder
land? (de koning van het kaartspel), water
zonder zand? (haar tranen), een spiegel zonder glas? (een hartje vol van liefde) en de sleutel die op alle sloten past? (het geld). Min of
meer tot prozaverhaal omgewerkt wordt dit
ook wel met de volgende inleiding verteld:
een boerenzoon wordt verliefd op een prinses
en vraagt om haar hand. De koning geeft hem
het couplet met de raadsels op. Hij kan ze beantwoorden en krijgt haar dus (vergelijk »
Turandot). Men vergelijke ook nog het »
Slimme boerenmeisje en de » Koning en de
boer zonder zorgen.
JURJEN VAN DER KOOI
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kind mag houden als zij binnen drie dagen
zijn naam raden kan. Zij somt tevergeefs alle
namen op die ze kent en laat een bode stad en
land afvragen naar onbekende namen, maar
zowel op de eerste als de tweede dag antwoordt het mannetje op elke naam die ze
noemt ontkennend. Dan komt de bode de
derde dag terug en vertelt dat hij bij een hoge
berg een klein mannetje op één been om een
vuur zag dansen, waarbij het riep:

REPELSTEELTJE

Als het mannetje nu binnentreedt houdt ze
eerst de spanning er nog even in met enkele
andere namen, dan vraagt ze: `Heet je misschien Repelsteeltje?' -- `Dat heeft de duivel je
gezegd', schreeuwt hij en stampt woedend
met zijn rechtervoet zo hard op de grond, dat
hij er tot zijn middel toe in zakt. Met beide
handen grijpt hij zijn linkerbeen en hij
scheurt zichzelf doormidden.

TEKSTEN:
1

E

arme molenaar maakt de koning wijs
dat zijn dochter goud uit stro kan spinnen. De koning sluit de molenaarsdochter op
in een kamer vol stro. Voor de ochtend moet
ze daar goud van gesponnen hebben, anders
zal ze gedood worden.
Wanneer ze huilend van wanhoop in de kamer zit, komt opeens een klein mannetje tevoorschijn dat haar naar de reden van haar
verdriet vraagt. In ruil voor haar halsketting
spint hij het stro tot goud. De volgende avond
zet de hebzuchtige koning haar in een grotere
kamer, met meer stro. Nu spint het mannetje
dit voor haar ring tot goud. De derde avond
brengt de koning haar in een nog grotere kamer vol stro, en nu belooft hij haar zijn hand.
Ze heeft niets van waarde meer en belooft
daarom het mannetje op zijn aandringen het
eerste kind dat ze zal krijgen als ze koningin
is.
Ze wordt dus koningin en na een jaar krijgt
ze een kind. Het mannetje eist zijn beloning
op, maar hij laat zich door haar bidden en
smeken in zoverre vermurwen, dat zij het
EN

Heute back ich, morgen brau ich,
übermorgen hol ich der Königin ihr Kind;
ach, wie gut ist, Bass niemand Weiss,
dass ich Rumpelstilzchen heiss.

Zo vertellen in hun Kinder- and Hausmdrehen
(nr. 55, `Rumpelstilzchen') de gebroeders
Grimm dit sprookje (AT 500, `The Name of
the Helper'). Hun eerste versie kregen zij in
I 8o8 uit Kassel, maar weldra verwierven ze
ook andere lezingen uit Hessen, onder andere van Dortchen Wild, Wilhelm Grimms
latere vrouw. Soeverein werkten ze deze versies om tot bovenstaand verhaal. Hoe zeer zij
daarbij de eerste versie wijzigden, moge blijken uit het volgende: in de oudste tekst heet
het mannetje Rumpelstunzchen; Rumpel
ontleenden ze aan een spelbena--stilzchen
ming ('Rumpele stilt') uit de tweede druk
(1582) van de Geschichtklitterung van Johann
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Fischart (i 546 -90). Ook ontbreekt bij de gebroeders Grimm het rijmpje — al hoort dit
normaliter zeker tot de kern van dit sprookje
— en is hier het probleem van het meisje — van
haar vader is nog geen sprake — juist het omgekeerde: zij kan, heel onpraktisch, alleen
maar gouddraad uit vlas spinnen. Het mannetj e helpt haar daarom, in ruil voor de belofte
van het eerste kind, aan een prins. Als zij hem
overtroeft, vliegt hij weg op een pollepel.
Vergelijk voor de vrijmoedige wijze waarop
de gebroeders Grimm met hun teksten omsprongen ook de » Kikkerkoning.
Kern van dit sprookje is wel het raden van
de naam van het mannetje, een bovennatuurlijk, demonisch wezen, dat meestal als dwerg,
aardmannetje geschilderd wordt, maar ook
vaak als een verschijningsvorm van de duivel.
Naast qua stijl, structuur en inhoud sprookjesachtige lezingen, vinden we ook veel, vaak
kortere versies, die gezien vertelwijze, lokalisering en houding van de vertellers eerder als
sagen, als geloofde verhalen over een beangstigende ervaring van een nietige mens met
een demonisch wezen gekarakteriseerd moeten worden. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende, vlak na de oorlog in Wellen (Belgisch
Limburg) bij de 75 -jarige boerenvrouw Rosalie Nevens opgetekende versie, die als volgt
gaat.
In een spelonk van de Bolderberg zaten de
alvermans (dwergen, kabouters). Eens verzuchtte iemand in Wellens hier: `Ik wou dat
de alverman onze was kwam doen.' Direct
waren er twee of drie alvermans en in een
oogwenk was de hele kuip uitgewassen. Maar
nu eist de baas van de alvermans als tegen
dochter. Ze kunnen er alleen on--prestaid
deruit als ze binnen drie dagen in drie pogingen zijn naam raden. Grote consternatie.
Dan gaan ze op iemands advies naar de Bol
beginnen te zoeken en te luiste--derbgn

ren. De tweede dag, tegen de avond, horen en
zien ze de alverman. Hij zit te spinnen en
zingt daarbij:
Ik heet Kwispeltor-Kwispeltuit,
Morgen trouw ik met mijn bruid!

Nu hebben ze hem als hij om het meisje komt.
`De duivel heeft het u gezegd', roept hij
kwaad. En hij werd heel rood en toen liep hij
door het sleutelgat uit.
Het is de vraag wat er bij dit verhaaltype het
eerst was: de sage of het sprookje? En in het
eerste geval: was die sage oorspronkelijk een
dwergensage of een (domme-)duivel-sage?
Voor het eerste pleiten bijvoorbeeld dat de
dwerg een naam heeft — wat we eigenlijk alleen maar in dwergensagen vinden; in
sprookjes is de dwerg anders vrijwel altijd
slechts een dwerg sec — en de voor de dwergensage typische motieven van de hang van
dwergen naar mensenkinderen en mensenvrouwen. We zouden in dit geval te maken
hebben met een (Germaanse ?) dwergensage,
waarbij (in de loop van de middeleeuwen ?)
zoals zo vaak bij dwergensagen (evenals bij
reuzensagen) de demon in christelijke zin tot
een duivelfiguur werd omgewerkt en geleidelijk aan steeds meer aspecten en kenmerken
van de duivel aan ging nemen. Maar een jongere (?) weg andersom is evengoed denkbaar.
Repelsteeltje lijkt namelijk niet zo'n vreselijk
oud verhaal.
De vroegste versie vinden we in La Tour
ténébreuse et les Jours lumineux, Contes Anglais
uit 1705 van Mademoiselle L'Héritier, een
even hoofse als moralistische verzameling
Franse feeënsprookjes ('Contes de Fées') met
een sterk literair karakter. Hoewel deze tekst
zeker niet gezien mag worden als startpunt
van de latere Repelsteeltje-traditie, zijn er
toch ook geen schriftelijke bewijzen of over-

Repelsteeltje

299

Illustratie van onbekende hand in Routledge's Coloured Picture Books. Londen 1870. Het mannetje
helpt de molenaarsdochter door uit stro goud te
spinnen.
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tuigende cultuurhistorische aanwijzigingen
voor een lange voorgeschiedenis. De typerende (domme-)duivel-motieven kunnen dus
net zo goed oorspronkelijk zijn: bijvoorbeeld
ook de duivel probeert zijn naam geheim te
houden, ook hij probeert voortdurend ouders
hun (nog ongeboren) kind te ontfutselen
door middel van een afspraak (contract) waar
deze dan al of niet met succes proberen onderuit te komen. Hier wijzen ook verbindingen met andere (domme -)duivel-verhalen
(bijvoorbeeld » Stenen uilenborden) en soms
ook de te raden naam op. In een lezing uit
Zeeland (de enige niet-Friese uit Nederland)
heet de demon Domme Duivel. De verstandigste conclusie is wel dat de Repelsteeltjethematiek, die zich zowel voor een sprookjes als voor een sage-achtige uitwerking leent, al
naar gelang tijd, ruimte, omstandigheid en
misschien ook instelling en intentie van de
verteller gerealiseerd kon worden als (vrouwen)sprookje, dwergen- of domme-duivelsage.
In deze realisaties komt dit verhaaltype
vooral voor in West- en Midden-Europa.
Vanuit dit kerngebied is het uitgewaaierd
over Oost- en Zuid-Europa — al werd het daar
niet zo geliefd — en bereikte het ook Amerika.
Bekendere en ruimer verspreide namen voor
de demon, zoals Rumpelstilzchen (Duitsland), Tom Tit Tot (Engeland) en Ricolin
Ridon (Frankrijk) zijn vooral via gedrukte bewerkingen onder het volk gebracht. In de
door de literaire traditie minder beïnvloede
mondelinge overlevering circuleerden voor
hem talloze, vrijwel per versie verschillende
namen. In Friesland bijvoorbeeld, waar dit
sprookje zes keer is gevonden en waar Repelsteeltje een dwerg is, heette hij naast Repelsteeltje ook Lytse (= kleine) Pino, Oegemantsje en Heideskyn; in Vlaanderen, waar
het elf keer is genoteerd en meestal de duivel

als demon optreedt, heet hij onder andere
Mispelsteertje, Kwispelsteertje, KwispeltorKwispeltuit, Fijfelaar, Haantje-Taantje, Negelanderken, Negen-potten-kolen en Kwispeltenneke; en in Sleeswijk-Holstein onder
andere Finn, Ekke Nekkepenn, Tepentiren,
Knirrficker, Gebhard en Rabünzel.
Het sprookje van Repelsteeltje is voor vele
doeleinden gebruikt. Voor de Engelse folklorist Edward Clodd was het in i 898 uitgangspunt voor een zeer leesbare, zij het nu ook
volkomen verouderde monografie over `savage philosophy in folk-tale', waarin. hij, met
als uitgangspunten het motief van de naam
die verborgen moet blijven en het toen in de
antropologische theorievorming als sleutelwoord gebruikte taboe -begrip, Repelsteeltje
verklaart als een overblijfsel uit een zeer
vroeg stadium van onze culturele evolutie.
Dichter bij huis, maar ook ver weg in de tijd,
plaatst de Duitser Otto Kahn het. Hij grijpt
terug op de vooral in het Angelsaksische cultuurgebied geliefde these dat de kleine bovennatuurlijke wezens als `fairies' en dwergen
achteraf gedemoniseerde restanten zijn van
een door onze directe (Indogermaanse) voorvaderen naar de uithoeken van de bewoonde
wereld verdrongen, qua gestalte kleinere oerbevolking. Deze zou zich heel lang, misschien
wel tot in onze tijd, ondergronds hebben kunnen handhaven. De problematische verhoudingen tussen deze prehistorische oerbevolking en de nieuwkomers, die maar al te vaak
geconfronteerd werden met pogingen van de
`dwergen' (met hun voor ons onbegrijpelijke
namen) om zich hun aantrekkelijker vrouwen
en kinderen toe te eigenen, zouden hun neerslag gevonden hebben in verhalen als Repelsteeltje. Repelsteeltje heeft dus, aldus Kahn,
echt geleefd.
Hoe interessant ook, bijster overtuigend
klinkt deze theorie niet. Natuurlijker en aan-
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nemelijker, hoewel ook onbewijsbaar, is een
verklaring die Ghysels aan de hand doet. Hoe
men de heldin verder ook wil karakteriseren,
als een willoos maar door zuiver geluk gered
slachtoffer van mannen en hun manipulaties,
of als een feministe avant la lettre die behendig haar mogelijkheden in een patriarchale
maatschappij uitbaat en zo haar doelen weet
te bereiken, Repelsteeltje is een typisch
sprookje van en voor vrouwen. Het zou in de
17e eeuw ontstaan kunnen zijn op de spinavonden voor meisjes en jonge vrouwen.
Daar waren spinnen, werkdruk, mogelijke
toekomstige partners, seksualiteit en kinderen krijgen en in leven houden geliefde thema's en was dus een natuurlijk sociobiologisch en sociocultureel milieu aanwezig voor,
zoal niet het ontstaan, dan toch zeker het geliefd worden van juist dit sprookje.
Deze these strookt ook met menige psychologische analyse van Repelsteeltje. Freud, die
dit sprookje herkende in een droom van een
patiënte, analyseerde het, nauwelijks verrassend, als primair seksuele spanningen verhullend; en ook zijn leerling Ottokar graaf Wittgenstein hamert op dit aambeeld. Het bakkende en brouwende, op één been rondspringende Repelsteeltje, dat een kind van de koningin wil, is — uiteraard — de penis, die eenmaal gekend en dus getemd de jonge vrouw
gelukkig maakt. Subtieler zijn de analyses van
de Jungianen. Zij interpreteren het handelingsverloop van dit sprookje als een schildering van de langzame rijping van kind tot
jonge vrouw, die in crisissituaties loslaten en
opgeven moet om vernieuwd, geholpen en
tegelijk uitgedaagd door het `Ganz-Andere',
dat hier Repelsteeltje (een archetype van `de
godheid' volgens Jung) is, de koningsweg te
kunnen gaan.
Hoe men hier ook over moge denken, deze
psychologische benaderingen van Repel-
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steeltje tonen, evenals de eerder cultuurhistorisch georiënteerde, eens te meer aan hoe
poly-interpretabel sprookjes zijn. Niet de geringste van de redenen waarom ze bij zo velen
zo populair zijn: eenieder kan erin leggen of
eruit halen wat hij of zij wil of nodig heeft.
JURJEN VAN DER KOOI
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DE REUSACHTIGE VIS
N een vaart bij het Friese dorp Surhuisterveen leefde een reusachtige snoek, een
echte aartsvader. Hij was zo groot dat hij alleen in een zwaaikom voor schepen keren
kon, en zo oud dat er mos op zijn kop groeide.
Elke zaterdag zwom hij naar Dokkum om
zich te laten scheren. Daartoe moest hij zich
in de sluis bij Roodeschuur laten schutten.
Anderen vertellen dat er een graspol op zijn
hoofd stond; daarin zat een eend te broeden.
In droge zomers raakte hij wel eens vast en
dan blokkeerde hij alle scheepsverkeer. Als hij
zich weer losgeworsteld had was de vaart
weer mooi op diepte; de modder lag keurig op
de kanten. Hij voedde zich met vee (schapen,
lammeren, geiten en zo nu en dan een kalf)
dat hij van de wal plukte als het wilde drinken.
De Surhuisterveenster leugenbaron Jan
Hepkes Wouda (» Münchhausiaden) heeft
hem tenslotte kunnen vangen, maar daar gin-
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gen heel wat vergeefse pogingen aan vooraf.
Eens bond hij op een avond een tros met als
haak een anker en daaraan een kip als aas aan
zijn kozijn — hij woonde bij de vaart — maar de
volgende ochtend werd hij wakker door de
wind die vrij spel in zijn huis had: de snoek
had het hele raam eruit getrokken. Uiteindelijk kreeg Jan hem te pakken. Hij zat in zijn
bootje toen de vis toehapte. Urenlang heeft
het ondier hem meegesleurd de vaart op en
neer, waarbij ze telkens bij Roodeschuur
moesten schutten, maar tenslotte wist Jan
hem te kalmeren door hem eieren te voeren
en werd hij mak. Het verdriette Jan nu om de
snoek te doden, en hij liet hem weer zwemmen. En sindsdien trekt de snoek hem uit
vrije wil, als Jan er eens op het water op uit
wil.

Dit is maar een van die grote vissen — bijna altijd gaat het om een snoek, soms ook om een
paling — die, mogen we de Nederlandse hengelaars geloven, onze wateren bevolken. Andere, soms bijna geloofwaardige, maar vaker
volstrekt absurde, geliefde staaltjes visserslatijn zijn: een grote snoek raakt dwars in een
sloot vast en wordt als brug gebruikt. — In een
gevangen grote snoek vindt men een eend op
een nest met eieren. De snoek had hem opgeslokt toen hij nog een kuiken was. — Een visser
vangt een snoekvan tien pond. Hij snijdt hem
open en vindt in zijn maag een snoek van
twintig pond, en daarin weer een van 2 5. —
Een man wordt door een grote snoek in het
water gesleurd. Hij springt het monster op de
rug en weet hem zo, als gaat het om een af te
richten paard, te temmen. — In een vaart huist
een zo grote snoek dat geen schip hem kan
passeren. Daarom springt hij telkens als er
een schip langskomt, even op de wal. — Een
schip zeilt sneller dan alle andere schepen.

Het zit vast op een grote snoek die het meesleurt. — Een man vangt bij een sluis bijna een
grote snoek. Hierbij valt een gulden uit zijn
vestzak. De snoek slokt deze op. De volgende
dag krijgt hij de snoek toch te pakken, aan de
andere kant van de sluis. Hij vindt er twee
kwartjes in. De snoek had de gulden gebruikt
om zich te laten schutten. De kwartjes zijn het
wisselgeld dat hij van de sluiswachter terug
-gekrnhad.
En zo zouden er nog vele voorbeelden te
noemen zijn. Leugenverhalen over grote vissen (AT 1960B, `The Great Fish') zijn vooral
genoteerd in de noordelijke helft van Europa
en Amerika, maar ze zullen overal langs de
waterkant floreren. Ze betreffen vooral zoet watervissen, maar ook grote zeevissen ontbreken niet. Een dan veel voorkomend motief is dat van de reuzenvis, een haai of een
walvis (walvissen zijn lange tijd tot de vissen
gerekend en in het volksverhaal bleef deze
opvatting nog veel langer hangen), die een
man of zelfs een heel schip of meerdere schepen verzwelgt. Dit klassieke en wereldwijd
verspreide Jona-motief speelt in vele oude
mythologieën een rol, duikt ook op in de
Ware geschiedenissen van Lucianus (2 e eeuw),
kreeg later een vaste plaats als geloofwaardige
gebeurtenis in de sensatieliteratuur en is sinds
de nieuwe tijd vooral als leugenverhaal-mo
tief bekend. Denk bijvoorbeeld aan Munchhausen (» Mi nchhausiaden) en de avonturen
van Prikkebeen (1858) van J J.A. Goeverneur
(i 809-89); vergelijk ook het » Schip van Sinternuit. In Nederland werd al in 1603 verteld
van een man die met paard en al slachtoffer
van een reuzenvis werd, maar gelukkig gered
kon worden. In deze eeuw circuleerde het
hier en in Vlaanderen, ook in dagbladen en
almanakken, in een geactualiseerde vorm (AT
1889G, `Man Swallowed by Fish'), waarin
soms tegelijk het handelstalent van joden of
-
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Schotten werd gedemonstreerd:
Een reusachtige haai volgt op de transatlantische route hinderlijk een stoomschip. Om
het monster te verjagen gooit men een bankje
overboord, maar het gulzige dier verslindt
dit. Dan werpt men het een kistje sinaasappels naar de kop, maar ook dit verdwijnt in de
grote bek. Het beest blijftvlak bij het schip. In
de opwinding valt nu een Schot overboord.
Omdat deze niet kan zwemmen springt een
matroos hem achterna. De haai slokt hen beiden op. Men weet het beest te vangen en
snijdt het op dek open. En, wat denkt u dat
men vond? — De Schot, die op een bankje zat
en sinaasappels probeerde te verkopen aan de
matroos die hem had willen redden. Deze
versie staat in het mengelwerk van de Steenwaker Almanak voor 1929.
Reusachtige vissen, maar dan niet zozeer
bedacht voor het pure plezier van het overdrijven, vinden we vrijwel overal in oude
(kosmogonische en kosmologische) mythen
en sagen. De bijbelse en joodse overleveringen kennen bijvoorbeeld de Leviathan (een
de oerchaos representerend watermonster,
als slang, draak of vis, ook wel als koning der
vissen opgevat), die de hele aarde omspant,
een rol die elders door meer specifiek reusachtige slangen gespeeld wordt, in de Germaanse mythologie bijvoorbeeld door de
Midgaardslang. Wereldwijd is ook de opvatting verbreid (geweest), dat de aarde rust op
een groot dier. Dit kan een schildpad zijn, een
slang, een os, een vogel, maar ook een vis (de
`wereldvis'), die als hij beweegt aardbevingen
veroorzaakt. In West-Europa kan men dit
motief met een vis als aardedrager nog tot in
de i 9e eeuw vinden in sagen, dat wil zeggen
geloofde, als waar gebeurd vertelde verhalen.
Zo zou de stad Cham in de Oberpfalz op de
staart van deze vis zijn gebouwd.
Eveneens wijdverbreid is het motief van
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zeelieden die op een eiland stuiten, dat achteraf de rug van een reusachtige (wal)vis blijkt
te zijn. Dit overkwam ook de in ca. 578 overleden, middeleeuwse zeevarende Ierse monnik Brandaan, wiens legendarische zwerftocht, vanaf de Yoe eeuw in het Latijn bekend
als de Navigatio (of Peregrinatio) Sancti Brendani Abbatis, tussen 1170 en i 185 naar een
Nederrijns origineel in het Middelnederlands bewerkt werd. Brandaan en de zijnen
landen op een eiland dat in beweging komt als
ze er een vuur op stoken. God onthult hem in
een visioen dat dit eiland de grootste vis in de
zee is, genaamd Jasconius. Hij probeert
voortdurend met zijn staart zijn kop te raken,
maar kan dit niet vanwege zijn lengte. Dit
motief, al te vinden in de waarschijnlijk in de
4e eeuw ontstane allegorische beschrijving
van dieren, planten en stenen, de zeer invloedrijke Physiologus, vinden we onder andere ook in de Duizend-en-één nacht, waarin
Sindbad de Zeeman tijdens zijn eerste reis
met zo'n eilandvis te maken krijgt.
JURJEN VAN DER KOOI
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EN koning heeft maar één dochter, maar
het is wel een heel mooi meisje, dat ook
prachtig harp kan spelen en kan zingen. Op
een kwade dag ontvoert een zwarte vogel de
prinses. De koning belooft haar hand en de
helft van zijn koninkrijk aan degene die haar
zal bevrijden. Veel ridders proberen de prinses te vinden, maar alle pogingen mislukken.
Dan wil een schildknaap, die heimelijk verliefd op de prinses is, het wel proberen. Hij
hoort op een nacht heel in de verte het zingen
en harpspel van de prinses. Onderweg ontmoet hij een dwerg. Deze draagt hem op om
een lichtvis in een zwarte rivier te vangen. De
schildknaap spaart de vis echter en krijgt van
deze het vermogen om zijn gestalte aan te nemen. De dwerg stuurt de jongeman door naar
zijn vader. Ook deze dwerg geeft een opdracht. Hij moet van de vogelberg het ei van
een vuurvogel meenemen. De held laat de vogel echter het ei houden en krijgt opnieuw het
vermogen om de gestalte van dit dier aan te
nemen. De tweede dwerg stuurt hem weer
door naar zijn vader. Ook deze oude dwerg
stuurt hem op, voedsel uit. De schildknaap
spaart het leven van een jonge vos en ontvangt ook van deze het vermogen om zijn gestalte aan te nemen. Bovendien zal de vos hem
net zo lang helpen tot hij zijn doel bereikt
heeft.
De laatste dwerg stuurt de jongeman door
naar de `reus van zoeken en vinden'. Deze
reus wil de schildknaap alleen vertellen waar
de prinses is, als hij de reus drie dagen achter
elkaar kan vinden en zich dan drie dagen achter elkaar voor hem kan verstoppen. De reus
verbergt zich de eerste drie dagen achtereenvolgens in een put, een ekster en een boom.
Met hulp van de vos lukt het de held om de
reus elke keer te vinden. Vervolgens is het de

beurt aan de schildknaap om zich drie keer te
verstoppen. Hij verstopt zich achter een haar
en in de holle kies van de vos. Op de derde dag
smeert hij oorsmeer van de vos aan de laarzen
van de reus, die daardoor ten val komt en hem
de verdere dag niet kan zoeken.
De reus moet hem nu vertellen dat de mensenetende reus zonder hart de prinses geroofd heeft. De jongeman vindt het kasteel
van de reus en de prinses, maar zij kan het kasteel alleen verlaten wanneer de reus dood is,
anders zal ze in een adder veranderen. Zij
vraagt daarom aan de reus waar hij zijn hart
verborgen heeft, zodat ze hem zal kunnen
helpen erop te passen. Nadat de reus haar
twee keer heeft voorgelogen — het hart ligt
niet onder de vloer en ook niet in de kast —
vertelt hij haar de derde keer de waarheid.
Zijn hart zit in een haas, die zich in geval van
nood kan veranderen in een vogel. Wanneer
de vogel bedreigd wordt zal die een ei, waarin
het hart zit, laten vallen. De reus kan alleen
maar sterven wanneer het ei tegen zijn voorhoofd kapot gegooid zal worden.
De volgende dag achtervolgt de jongeman
in de gestalte van de vos de haas. Wanneer de
haas zich verandert in een vogel, verandert hij
zich in de vuurvogel. De vogel laat het ei vallen in het water en de schildknaap neemt de
gestalte aan van de lichtvis en krijgt het ei te
pakken. Hij keert terug naar het kasteel en
gooit het ei kapot tegen het voorhoofd van de
reus. De reus sterft ter plekke en de prinses is
vrij om het kasteel te verlaten en te trouwen
met de schildknaap.

Zo werd dit verhaal door de Friese verteller
Steven de Bruin in 1975 aan de verzamelaar
Ype Poortinga verteld. Dit sprookje staat in
de catalogus van Aarne-Thompson geregistreerd als AT 302, `The Ogre's (Devil's) Heart
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in the Egg'. Dit type sprookje behoort tot de
wondersprookjes. Het komt voor in geheel
Europa, Azië, Amerika en Noord-Afrika. Dit
Friese sprookje is echter de enige bekende
Nederlandse versie. In Vlaanderen was het
bekender; daar is het tien maal opgetekend.
Het belangrijkste motief in het sprookje is
dat het hart (of: ziel, leven, kracht, macht,
dood) van een hoofdpersoon bewaard wordt
op een plaats buiten het lichaam. Dit gaat uit
van het geloof dat zolang het hart op een veilige plaats wordt bewaard, de hoofdpersoon
onkwetsbaar is voor zijn tegenstanders en onsterfelijk. Wanneer het object waarin het hart
zich bevindt echter wordt vernietigd, zal ook
de hoofdpersoon sterven.
Dit gegeven is al heel oud. Het komt voor
het eerst voor in een Oudegyptisch sprookje
over twee broers (zie ook de » Tweelingbroers), het zogenaamde Bata-sprookje (AT
318), dat stamt uit het einde van de 13 e eeuw
v.C. De vrouw van de oudste broer wil de
jongste broer verleiden, maar hij wijst haar af.
De vrouw vertelt daarom uit wraak aan haar
echtgenoot dat zijn broer haar heeft proberen
te verkrachten. Anubis, de oudste broer, gelooft aanvankelijk zijn vrouw en wil zijn broer
vermoorden. Later beseft hij dat zijn broer de
waarheid heeft gesproken, maar dan zijn de
twee broers al gescheiden door een diepe rivier. Bata, de jongste broer, vertelt aan zijn
broer waar hij heen zal gaan. Hij zal zijn hart
daar in een bloem van een acaciaboom neerleggen. Hij vraagt zijn broer hem te helpen
wanneer zijn bier over de rand van zijn beker
zal schuimen, omdat hij dan in moeilijkheden
zal zijn. Anubis belooft dit en de twee broers
gaan uit elkaar. Bata ontmoet een vrouw, die
zijn geheim echter verraadt aan de kwaadwillende farao. Zodra de acaciabloem is afgesneden, valt Bata dood neer. Zijn broer wordt gewaarschuwd door het overschuimende bier
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en gaat op zoek naar zijn broer. Hij vindt het
hart van Bata in de verdroogde acaciabloem
en legt de bloem in water. Bata komt weer tot
leven en drinkt het water op, zodat zijn hart
zich weer op de juiste plaats bevindt. Uiteindelijk wordt Bata zelfs farao.
In dit sprookje bevindt het hart van de
hoofdpersoon zich in een object buiten het lichaam. Zodra het object wordt aangetast,
wordt ook de persoon gekwetst. Belangrijk is
nu het verschil tussen de positieve en de negatieve hoofdpersoon in een sprookje. Iemand
kan afhankelijk zijn van een object dat buiten
zijn lichaam wordt bewaard. Deze persoon
kan net zo goed de held als zijn tegenstander
zijn. Een beroemd voorbeeld van een held,
die afhankelijk is van iets wat zich `buiten' zijn
eigenlijke lichaam bevindt, is Simson, wiens
kracht in zijn haar zit. Nadat Delila drie keer
heeft geprobeerd om achter zijn geheim te
komen, vertelt hij het haar uiteindelijk. Andere voorwerpen waarin het leven of de
kracht van een held zich kunnen bevinden,
zijn bomen, kettingen, zwaarden, enzovoort.
In het sprookjestype AT 302 gaat het echter
om de negatieve persoon, de tegenstander
van de held. Het hart van de reus bevindt zich
meestal in een ei. Dit ei kan weer verborgen
zijn in een vogel, die zich weer bevindt in een
ander dier. Er zijn veel variaties mogelijk.
Meestal bestaat de serie van omhulsels uit een
drietal dieren. In ieder geval bevindt het hart
van de reus zich altijd op een plaats ver weg,
die zeer moeilijk bereikbaar is. Dat als binnenste omhulsel een ei is gekozen, is niet zo
vreemd. Een ei is immers het symbool van
(nieuw) leven. Opvallend is dat in de oosterse
versies van dit sprookje meestal sprake is van
een vogel in plaats van een ei als laatste bergplaats van het hart. Zo bevindt zich in een
Indiaas sprookje het leven van de tovenaar
Punchkin in een groene papegaai. Wanneer
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de held de linkervleugel van de papegaai uit
wordt ook de linkerarm van de tovenaar-trek,
afgerukt. Hierna volgen de andere vleugel, de
beide poten en het hoofd, zodat de tovenaar
tenslotte een afschuwelijke dood sterft.
In de Kinder- and Hausmizrchen van de gebroeders Grimm is een versie van het verhaal
in i 850 opgenomen onder de titel `Die Kristallkugel' (nr. 197). Zij namen het sprookje
over uit Vom Schloss der goldenen Sonne uit
1844 van Friedmund von Arnim. In dit
sprookje kan de macht van de tovenaar alleen
gebroken worden wanneer iemand anders
hem de kristalkogel, die zeer goed verborgen
is, voor kan houden. Het sprookje gaat als
volgt: een tovenares heeft drie zonen van wie
zij vreest dat zij haar macht willen overnemen. Zij verandert daarom de oudste in een
adelaar en de middelste in een walvis. De
jongste kan net op tijd ontsnappen en trekt de
wijde wereld in. Hij heeft gehoord dat er op
het Kasteel van de Gouden Zon een prinses
wordt vastgehouden door een tovenaar. Al23
jongemannen hebben geprobeerd haar te
redden, maar zij zijn allemaal jammerlijk omgekomen. De jongen bereikt het kasteel en
vraagt aan de prinses hoe hij de macht van de
tovenaar kan breken. Zij legt hem uit dat hij
bij de bron van het kasteel moet vechten met
een oeros. Wanneer deze dood is, zal uit zijn
lichaam een vogel opvliegen. In deze vogel
bevindt zich een ei met als dooier de kristalkogel, die niet op de grond mag vallen, anders
smelt hij en is alle moeite voor niets geweest.
Met hulp van zijn betoverde broers, de adelaar en de walvis, lukt het hem om de kristalkogel ongeschonden in handen te krijgen. De
jongen is nu heer van het Kasteel van de Gouden Zon en bezit ook de macht van de tovenaar. Hij verandert zijn broers weer in mensen en trouwt met de prinses.
In deze versie is de tegenstander van de held

dus niet een reus zonder hart, maar een tovenaar wiens macht zich bevindt op een veilige
plaats. Wel bevindt deze macht zich in een ei.
Op dit sprookje bestaan zeer veel variaties.
Over het algemeen ziet de basisplot er als
volgt uit: inleiding; ontmoeting met de gevangen prinses, zij vertelt de held, meestal na
het drie keer aan de reus, tovenaar of demon
te hebben gevraagd, waar zich zijn hart, leven, kracht of ziel bevindt; de held volgt de
instructies van de prinses op en vernietigt zijn
tegenstander. Vooral de inleidingen verschillen nogal eens van elkaar (zie voor deze inleidingen ook AT 552, `The Girls Who Married
Animals'; AT 303A, `Six Brothers Seek Seven
Sisters as Wives'; en AT 400, »Man zoekt zijn
verdwenen vrouw).
In de meeste Scandinavische versies heeft
een koning zeven zonen, van wie hij de oudste
zes op reis stuurt om een bruid voor zichzelf
en hun jongste broer te zoeken. Nadat hun
taak volbracht is, worden ze op de terugreis
door een reus of tovenaar samen met hun
bruiden veranderd in steen. Het jongste
meisje, bestemd voor de jongste zoon, moet
echter het huishouden van de reus doen.
Wanneer na een tijd zijn broers niet terugkeren, gaat de jongste zoon op pad om hen te
zoeken. Onderweg helpt hij drie dieren, die
bijna de hongerdood sterven. Deze drie dieren, een raaf, een zalm en een wolf, beloven
hem hun hulp. Bovendien helpt de wolf de
jongen op zijn tocht naar het huis van de reus.
Daar aangekomen vraagt de jongen aan het
meisje hoe hij de reus moet doden. Zij vraagt
weer drie keer aan de reus waar zijn hart is
verborgen. Uiteindelijk vertelt de reus dat
zijn hart zich bevindt in een ei, in een eend, in
een bron, in een kerk, op een eiland. Met hulp
van de wolf, de zalm en de raaf kan de jongen
aan het ei komen, dat hij verbrijzelt, nadat hij
de reus zijn broers en hun bruiden heeft laten
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terugveranderen. De oudst bekende opgeschreven Zweedse versie van dit sprookje dateert uit 1702, door Hendrick Norijn.
Bij andere inleidingen is er sprake van de
moeder of de echtgenote die de held moet
redden. De held kan ook al heel wat avonturen achter de rug hebben, voordat hij de prinses gaat redden. Meestal is de held een jongste zoon, van hoge of lage afkomst. In een IJslandse versie zijn de rollen omgedraaid: een
prins is dit keer gevangengenomen door twee
reuzinnen, die hun leven bewaren in een gouden ei. De prins wordt gered door een meisje.
Een ander belangrijk motief in dit type
sprookje is dat van de dierhelpers, die in de
meeste versies voorkomen (zie ook AT 554,
`The Grateful Animals'). De held is op verschillende manieren aan hun hulp gekomen.
De meest bekende varianten zijn: de held
heeft drie dieren geholpen hun buit te verdelen; de held heeft de drie dieren van de hongerdood gered; de drie dieren zijn de betoverde zwagers van de held; de drie (of twee)
dieren zijn diens betoverde broers. Ook dit
motief is al heel oud. Deze dierhelpers helpen
de held bij het verkrijgen van het geheime obj ect van de reus of tovenaar. In sommige versies komt een dier voor dat de held ook helpt
bij de zoektocht naar de prinses, zoals in de
Friese variant en in Scandinavische versies. In
een Russische versie, waarin de tegenstander
van de held Koschej Bessmertnij — de onsterfelijke Koschej — genoemd wordt, vervult een
andere man de rol van wijze metgezel. In het
Friese sprookje is bovendien nog opvallend
dat de held eerst een aantal opdrachten moet
vervullen voordat hij kan beginnen aan het
redden van de prinses.
Het derde belangrijke motief in dit sprookje
is dat de held door verschillende opdrachten
een bruid voor zich wint. Sprookjes met dit
motief worden ook wel `Brautwerbungsmar-
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chen' genoemd. De bruid wordt als prijs beloofd aan de man die haar zal redden van haar
ontvoerder.
Dit sprookje is op verschillende manieren
geïnterpreteerd. Frazer is van mening dat het
motief van de externe ziel het geloof hierin
door primitieve volken weerspiegelt. De primitieve mens zou zijn ziel (of hart enzovoort)
op een veilige plaats bewaren. Soms duurde
dit maar kort, totdat het gevaar geweken was.
In andere gevallen, als een permanente veilige plaats gevonden was, kon de ziel hier ook
voor eeuwig blijven. Het voordeel hiervan
was dat zolang de ziel niet ontdekt en vernietigd werd, de persoon zelf onkwetsbaar en
onsterfelijk zou zijn. Een natuurmythologische interpretatie verklaart de strijd van de
held tegen de reus als een reflectie van natuurverschijnselen. Als voorbeeld wordt de
onsterfelijke Koschej gegeven, die zou staan
voor onweerswolken. De omhulsels van het
levensei moeten dan gezien worden als bepaalde wolkenformaties. Von Beit ziet dit
type sprookje als een narratieve weergave van
het ontwikkelingsproces van de hoofdpersoon. Het verborgen hart van de reus in de
meestal drie omhulsels wordt gezien als een
veelheid van geheimen. Met hulp van de dieren dringt de held in alle geheimen door. Hij
overwint de reus doordat hij al zijn verschijningsvormen achter zich laat. De reus verliest
hiermee zijn magische kracht en dus zijn leven.
In 1910 werd in Parijs het ballet De vuurvogel uitgevoerd (zie ook de » Gouden vogel).
De muziek hiervoor was geschreven door de
Russische componist Igor Strawinsky. In het
ballet is een vijftal Russische sprookjes verwerkt, waaronder dat van de onsterfelijke Koschej. De held Ivan heeft de mysterieuze
Vuurvogel gevangen, maar laat hem vrij in
ruil voor een van zijn veren, waarmee hij zijn

Roodkapje
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hulp kan inroepen. Bij de strijd tegen Koschej
roept Ivan de Vuurvogel op, die hem helpt de
demon te verslaan. Hij wijst hem het ei
waarin zich de ziel van Koschej bevindt. Ivan
verbrijzelt het ei, waarop Koschej sterft en hij
zijn geliefde kan bevrijden.
CORETTA WIJBRANS
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moet van haar moeder een
stuk koek en een fles wijn naar haar
grootmoeder brengen. De weg voert door
een bos, en daar komt ze de wolf tegen. Ze is
niet bang voor het dier en vertelt waar ze naar
toe gaat. De wolf maakt haar attent op de
mooie bloemen in het bos, waarna het meisje
een mooie ruiker gaat samenstellen voor haar
grootmoeder.
De wolf spoedt zich intussen naar het huis
van de grootmoeder en slokt haar op. Vervolgens trekt hij haar kleren aan en gaat in haar
bed liggen . Wanneer Roodkapje bij het huisje
van haar grootmoeder komt, staat de deur
open en hoort ze niets. Ze gaat naar het bed
van grootmoeder waarin de wolf ligt met de
slaapmuts zo ver mogelijk over het gezicht.
Ze vindt grootmoeder er vreemd uitzien:
O O D KA P J E

,

`0, grootmoeder, wat hebje grote oren.'
`Dat is omje beter te kunnen horen.'
Maar grootmoeder, wat hebje grote ogen.'
`Dat is omje beter te kunnen zien.'
Maar grootmoeder, wat hebje grote handen.'
`Dat is omje beter te kunnen pakken.'

`Maargrootmoeder, wat hebje een verschrikkelijk grote bek.'
`Dat is omje beter op te kunnen vreten.'

De wolf springt uit het bed en verslindt
Roodkapje. Hij gaat vervolgens slapen waarbij hij luid snurkt. Dit valt een jager op die
juist voorbijkomt. Hij gaat kijken en snijdt de
buik van de wolf open. Roodkapje en grootmoeder komen er ongedeerd uit. Roodkapje
vult de buik van de wolf met stenen waarna
deze bij het lessen van zijn dorst verdrinkt.

De hier weergegeven versie is die van de gebroeders Grimm (Kinder- and Hausmdrehen
nr. 26, `Rotkappchen'). Ze hoorden het
sprookje in 1812 van Johanna Isabella Hassenpflug in Kassel. Haar moeder kwam uit
Frankrijk en thuis werd nog Frans gesproken.
Het Grimm-sprookje is nauw verwant met de
versie die in de Contes de ma mère l'oye van
Charles Perrault (1628-1703) voorkomt. Het
grootste verschil is dat grootmoeder en
Roodkapje bij Perrault niet gered worden.
Het motief van de j ager die de buik van de slapende wolf opensnijdt, ontbreekt. De gebroeders Grimm ontleenden dit motief aan
Ludwig Tiecks dramatische bewerking van
Perrault's `Roodkapje' (i 800). Het motief
van de stenen die in de buik van de wolf worden gelegd, kenden ze van het sprookje van de
» Wolf en de zeven geitjes. De gebroeders
Grimm voegden aan het Roodkapje-sprookje
in hun Kinder- and Hausmdrehen nog een weinig bekende episode toe die ze hadden horen
vertellen: hierin wordt Roodkapje later weer
eens door een wolf aangesproken, maar ze
laat zich niet verleiden om van de weg af te
gaan en loopt rechtstreeks naar haar grootmoeder. De wolf blijft daar een tijdje om het
huisje heen lopen en probeert vergeefs om

Roodkapje
binnen te komen. Hij springt tenslotte op het
dak om daar te wachten tot Roodkapje naar
huis gaat. Grootmoeder zegt Roodkapje een
grote trog, waarin ze heeft gekookt, met water te vullen. De wolf ruikt de lucht, valt in de
tobbe en verdrinkt.
Als mogelijk oudste bron van het Roodkapje-sprookje is wel gewezen op een verhaal
uit de Latijnse Fecunda ratis van Egbert van
Luik uit de i i e eeuw. In vertaling staat hier te
lezen:
Over een meisje
dat van de jonge wolven gered werd

Wat ik hier meedeel, wisten de mensen uit de
streek mij te vertellen. Het is niet alleen wonderbaarlijk, maar ook zeer geloofwaardig. Iemand nam uit de heilige doopvont een meisje
op en gaf haar een manteltje geweven uit rode
wol. Het was de vijftigste zondag na haar
doop. Het meisje was inmiddels vijf jaar geworden. Bij zonsopgang dwaalde ze rond, en
lette niet op zichzelf en op het gevaar. Een
wolf overviel haar, zocht vervolgens zijn nest
in het bos op, nam haar mee als prooi voor
zijn welpen en liet haar daar achter om opgegeten te worden. Die vielen haar meteen aan,
maar konden haar niet verslinden. Toen lieten zij hun woestheid varen en begonnen haar
hoofd te aaien. Het meisje zei: `Beestjes, verscheur niet dit manteltje, dat mijn peetvader
mij gaf toen hij mij uit de doopvont ontving.'
Zo matigt God, hun schepper, wrede zielen.
Het sprookje van Roodkapje (AT 333, `The
Glutton [Red Riding Hood]') is misschien
wel het bekendste sprookje, maar het dankt
die bekendheid geheel aan de literaire traditie. In vele honderden sprookjesbundels en
als afzonderlijke uitgaven is het sinds het verschijnen van Perrault's sprookjesboek herdrukt. In het begin van de i ge eeuw begon

309

men het sprookje ook als beeldverhaal te
drukken, in de vorm van centsprenten. Als
mondeling verhaal is het echter relatief weinig opgetekend. Maar dat zien we wel vaker
bij literair wijd verspreide sprookjes: verzamelaars nemen ze dan niet mee, omdat ze ze
als niet echt, want op leesstof gebaseerd beschouwen. In haar proefschrift over Roodkapje telde Marianne Rumpf in 1951 nog
slechts veertig mondelinge versies. De
meeste stammen uit Frankrijk en het aangrenzende Italië. Later zijn in diverse landen
nog wel enkele tientallen versies opgetekend,
in Vlaanderen bijvoorbeeld vier. Ook heeft
men daar wel Roodkapje-motieven in andere
sprookjes aangetroffen. Ten tijde van de gebroeders Grimm was het in Duitsland als
mondeling verhaal waarschijnlijk onbekend.
Het is daar via de literaire traditie bekend geworden. Het is opvallend dat de mondelinge
versies meestal sterk verschillen van het
sprookje bij Perrrault en het hiervan ten dele
afhankelijke Grimm-sprookje. In de grootste
groep (Frankrijk en Italië) worden zowel
grootmoeder als Roodkapje opgegeten, net
zoals bij Perrault. Het grote verschil is dat in
deze mondelinge versies de wolf het bloed,
restjes vlees en de tanden van de grootmoeder
aan Roodkapje te eten geeft. Dit kannibalistische motief vinden we nog niet bij Perrault.
In een kleinere, in Tirol opgetekende groep
sprookjes weet Roodkapje zich door een list
te bevrijden. Wanneer ze naast de wolf in bed
ligt, zegt ze dat ze naar de wc moet. De wolf
bindt haar eerst vast aan een touw en laat haar
dan gaan. Roodkapje bindt het touw vervolgens ergens aan vast en maakt dat ze wegkomt.
Het is niet zo dat het sprookje van Roodkapje in Nederland helemaal nooit uit de
mondelinge overlevering is opgetekend. Op
28 september 1971 bracht verzamelaar Ype
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Roodkapje. Gravure van Gustave Doré, 1872.

Roodkapje
Poortinga met zijn bandrecorder bijvoorbeeld een bezoek aan verteller Anders Bijma
te Boelenslaan (Friesland). De mollenvanger
en keuterboer Bijma (1890-1977) vertelt die
dag ook het sprookje van Roodkapje (ongepubliceerd, archief Fryske Akademy). Veel
van zijn volksverhalen heeft hij als kind gehoord van zijn `pake' (grootvader) Alle Bijma.
Op de bandopname horen we Ype Poortinga
aan het eind van de vertelling echter misprijzend opmerken dat dit zo'n sprookje uit een
boekje is. Op zijn transcriptie tekent Poortinga aan dat Bijma het Roodkapje-sprookje
uit een schoolboekje heeft, maar dit horen we
Bijma op de band niet zeggen. Bijma vertelt
dat Roodkapje eten naar haar zieke grootmoeder moet brengen in het bos. Als zij aan
het touwtje trekt en de deur opent, ziet zij
grootmoeder in bed liggen. Zij maakt opmerkingen over de grootte van haar ogen, neus en
mond. Het is de grootmoeder niet, maar een
wolf die het meisje in één hap opeet. Zodra
grootmoeder na een wandeling over de heide
thuiskomt, ziet ze de wolf in haar bed liggen.
Zij gaat de jager erbij halen die de buikvan de
wolf opent. Het meisje komt levend weer
naar buiten. De buik wordt gevuld met stenen. Als de dorstige wolf uit de rivier wil drinken, valt hij erin door het gewicht van de stenen en verdrinkt. Roodkapje keert tenslotte
veilig terug bij haar ouders.
Als Anders Bijma uitverteld is, merkt zijn
vrouw Attje Bijma-Tuinstra (1892-1980) op,
dat hij het verhaal verkeerd verteld heeft. De
wolf komt Roodkapje in het begin van het
verhaal al tegen en achtervolgt haar. Hij ziet
dat Roodkapje bij de grootmoeder aan het
touwtje moet trekken om de deur te openen.
Bij een latere gelegenheid opent de wolf dan
zelfde deur en wacht de komst van Roodkapje
af. Anders Bijma geeft toe dat de lezing van
zijn vrouw de juiste is.
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Over de betekenis van het Roodkapjesprookje zijn tal van theorieën ontwikkeld.
Zo is het wel, vooral op grond van het rode
mutsje van Roodkapje, opgevat als een natuurmythe, waarin de strijd tussen morgenrood (Roodkapje), duisternis (de wolf) en zon
(de jager) wordt uitgebeeld. Ook is Roodkapje als de maan geïnterpreteerd die door de
wolf wordt opgegeten. Paul Saintyves ziet er
de neerslag van een voorjaarsgebruik in,
waarin het voorjaar in de gedaante van de
meikoningin (Roodkapje) en de winter (de
wolf) strijd tegen elkaar leveren. Deze interpretaties baseren zich gewoonlijk op de
Grimm-versie, waarin Roodkapje uit de buik
van de wolf wordt verlost. Ze houden er geen
rekening mee dat in een oudere versie Roodkapje door de wolf gedood wordt. Er zijn ook
meer psychologische interpretaties ontwikkeld waarin de gebeurtenissen in het sprookje
worden beschouwd als een proces van seksuele bewustwording van de vrouw. Charles
Perrault stuurde in een toegevoegde berijmde moraal reeds aan op een seksuele interpretatie van het sprookje. In zijn optiek
moet het verhaal de mooie jonge juffers waarschuwen voor de wolven (mannen) die achter
hen aanzitten en hen willen verschalken. De
oorsprong van het sprookje wordt wel in verband gebracht met de aanwezigheid van wolven in het vroegere Europa (vergelijk het verhaal bij Egbert van Luik!), en ook met het geloof aan weerwolven; mensen die zich in een
wolf kunnen veranderen en mensen aanvallen. Roodkapje zou derhalve als een soort
`waarschuwsprookje' voor kinderen hebben
gefungeerd.
Roodkapje is in de ie en Zoe eeuw door
veel schrijvers literair bewerkt. In de i ge
literaire bewerkingen is Roodkapje-euws
evenals bij Grimm een braaf meisje dat door
haar ouders wordt ingeprent gehoorzaam te
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zijn en geen rare dingen te doen. Schrijvers
uit de we eeuw — en in hun kielzog cineasten,
striptekenaars en dergelijke — behandelen
Roodkapje niet langer als een klein onschuldig meisje dat gedisciplineerd moet worden.
Er verschijnen regelrechte parodieën op de
pedagogische en seksuele normen die gewoonlijk in Roodkapje worden uitgedragen,
onder andere van Joachim Ringelnatz (Kuttel
Daddeldu erzi blt seinen Kindern das Mizrchen
von Rotki ppchen, 1923), Milt Gross (Sturry
from Rad Ridink Hoot, 1926) en Roald Dahl
(`Little Red Riding Hood and the Wolf in
Revolting Rhimes). In een literaire Roodkapje parodie (De pitbull en de zeven geitjes, 1991)
vertelt Wim Meyles over de knorrige puber
Roodkapje, die eigenlijk haar demente oma
niet wil opzoeken. Als ze eenmaal met cola en
chips op weg is, wordt ze in het bos aangerand
door een jager. Een grote wolf bijt echter de
jager de strot af. Roodkapje doet even later
geschrokken haar relaas aan oma, maar die
schudt meewarig het hoofd bij zoveel overspannen fantasie van de jeugd van tegenwoordig: `Wat jammer toch dat ze niet van de
drugs af kunnen blijven.'
In veel literaire versies komt de verhouding
man/vrouw centraal te staan en neemt Roodkapje, soms samen met haar grootmoeder, als
geëmancipeerde vrouw het heft in eigen
hand. Daarbij kan ze zelfs op criminele wijze
met de wolf (haar vriend) samenspannen tegen haar grootmoeder. In Margaret Kassajeps Rotkdppchen mit Sturmhelm (1980) beroven zij en haar vriend Wolfi grootmoeder in
het bejaardenhuis van haar geld. Roodkapje is
tenslotte ook gebruikt om politieke stromingen, zoals het nationaal-socialisme en het
communisme aan de kaak te stellen.
Betrekkelijk recent (jaren negentig) zijn
moppen opgetekend waarin Roodkapje en
(veelal ook) de wolf een hoofdrol spelen

(Volksverhalenbank P J M 1). Soms is de wolf
joods en vat hij de opmerking over de grote
neus op als uiting van racisme (`Eh, Roodkapje... gaan we katte?'). In een andere mop
vindt een combinatie plaats met » Wensen
vervuld. Een derde mop verloopt aldus:
Roodkapje loopt door het bos en ziet de
Grote Boze Wolf in de bosjes zitten. Ze zegt
tegen de wolf `Wat heb je een kleine oogjes.'
Zegt de wolf boos: `Rot op, ik zit te schijten.'
TON DEKKER & THEO MEDER
TEKSTEN: KHM nr. 26; Van Luik 1889, pp. 232-233;
Meyles 1991, pp. 27-29; Perrault 1 975, pp. 54 57•
STUDIES: AT 333; BP I, pp. 234-237; EM s.v. Rotkappchen; Dunden 1989b; Holbek 1987; De Meyer
1968, pp. 30-31; Mieder 1981, pp. 79-99; Mieder
1 98 5, pp. 95 -11 4; Ritz 1983; Röhrich 1967, pp. 130152; Roodkapje 1989; Rumpf 1989; Scherf 1 995, II, PP•
696-699; Verdier 1978; Zipes 1982.
-

DE ROVERBRUIDEGOM
EN meisje wordt het hof gemaakt door
iemand die zich voordoet als een baron.
Hij nodigt haar uit eens een paar dagen op
zijn kasteel door te brengen, en zal haar wel
met een koets ophalen.
Voordat het zover is, gaat het meisje met
haar bediende wandelen in het bos. Ze verdwaalt en komt in het donker bij een kasteel
terecht. Ze vraagt een oud vrouwtje dat opendoet, of ze daar mogen slapen. De oude
vrouw zegt dat het kasteel wordt bewoond
door rovers en dat ze zich in de kelder moeten
verstoppen omdat ze anders worden vermoord. Midden in de nacht brengen twee rovers een vrouw de kelder in en steken haar
dood. Ze beroven haar van haar sieraden en
omdat ze de ring niet van haar vinger kunnen
krijgen, hakken ze haar vinger af. De vinger

Rovers onder de boom
schiet achter de tonnen waarachter de twee
meisjes verborgen zitten. Het meisje herkent
in een van de rovers haar vrijer en vlucht 's
morgens met haar dienstmeid uit het kasteel
naar huis. De afgehakte vinger neemt ze mee.
Het meisje vertelt alles aan de burgemeester. Wanneer de baron met koets komt voorrijden, laat ze hem de afgehakte vinger zien.
Hij wordt gearresteerd en bekent voor de
rechtbank dat hij regelmatig rijke meisjes
meenam naar zijn kasteel en ze dan onderweg
in het bos vermoordde. De man wordt opgehangen.
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te doen vanwege de bloedspetters. Terwijl hij
bezig is dat te doen, hakt ze hem het hoofd af.
TON DEKKER

nr. 40; Leopold/Leopold 1882, I, pp.
4 1 7 4 1 9; Onder de groene linde 1987, I, pp. 76-96.
STUDIES: AT 955; BP I, pp. 3 7 0- 375 407-409; EM S.V.
Räuberbräutigam; De Meyer 1968, p. 98; Scherf
1987, pp. 233-238; Scherf 1995, II, pp. 963-965; Sinninghe 1943a, p. 28; VDK p. 387.
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DE ROVERS ONDER DE BOOM
AN en

Trijn, een onfris paar, wonen onder
een pispot. Wanneer de pispot omwaait,
Dit sprookje van de Roverbruidegom (AT krijgen ze onderdak bij een boer. Maar Jan is
955, `The Robber Bridegroom') werd rond een veelvraat — hij heeft nooit genoeg.
188o in Wamel (Betuwe) opgetekend. Het Daarom spreekt Trijn met hem af: als zij hem
vertoont een grote overeenkomst met het tijdens het eten tegen de voet stoot, dan moet
sprookje van de » Dienstmeid die de rovers hij ophouden. Jan is nog lang niet voldaan als
doodt (AT 956B), maar is daarvan duidelijk de hond onder de tafel tegen zijn voet trapt.
onderscheiden door het motief van het afhak- Jan stopt met eten. Hij geeft Trijn een schop
ken van de hoofden van de rovers. Het en ook die houdt ermee op.
's Nachts, als ze met de honger in het lijf op
sprookje is slechts zes maal in Nederland opgetekend, in Vlaanderen acht keer, en komt bed liggen, komt de aap uit de mouw. Trijn
verder in het grootste deel van Europa (be- besluit een pollepel pap uit de kelder te halen
halve Spanje en Italië), in het Midden-Oosten en neemt er ook een voor Jan mee. Maar ze
en Noord-Amerika voor. De gebroeders vergist zich in de bedsteden en belandt in het
Grimm tekenden dit sprookje voor het eerst donker voor de slaapplaats van de boer. Die
op in 181 o uit de mond van Marie Hassen- laat net een wind. `Je hoeft niet te blazen,'
pflug in Kassel (Kinder- and Hausmdrehen nr. zegt Trijn, `de pap is niet heet.' De boer laat
40, `Der Rauberbrautigam'). Het motief van
nog een wind. `Als je dat nog eens doet, krijg
de vrouwenmoordenaar die onder het mom je een mep met de lepel.' Weer een wind en
van genegenheid meisjes meelokt en vervol- Trijn slaat erop. De boer wordt wakker en begens vermoordt, komt ook in het bekende gint te schelden.
Jan en Trijn vluchten het huis uit en nemen
`Lied van Heer Halewijn' voor (vergelijk »
Blauwbaard). Halewijn lokt meisjes met zijn in de haast de hele voordeur mee. `Neem
zang het bos in, maar wordt tenslotte door de maar mee,' zegt Trijn, `hebben we onderdak.'
heldin van het lied met een list vermoord. Ze besluiten de nacht door te brengen in een
Wanneer Halewijn haar namelijk vraagt op boom; de deur dient hun als dak. Dan komen
welke wijze ze wil sterven, kiest ze voor het er drie rovers; die gaan geld zitten tellen onzwaard. Ze raadt hem aan zijn bovenkleed uit der de boom. Trijn kan zich niet inhouden: ze
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moet een kleine boodschap doen. `Daar valt
hemels water', zeggen de rovers. Dan een
grote boodschap. `Daar valt hemels brood',
zeggen de rovers. Even later kan Jan de deur
niet meer houden. `Laat vallen', zegt Trijn.
De deur valt boven op de rovers: `Daar vallen
hemelse deuren.' De rovers slaan op de vlucht
en laten het geld liggen. Jan en Trijn zijn rijk.
Hiermee is dit rond 1950 door de Friese verzamelaar Dam Jaarsma (1914-91) opgetekende sprookje eigenlijk uit, maar de verteller
ervan, Anders Bijma (1890-1977), die het verhaal in de jaren negentig van de vorige eeuw
van zijn grootvader had gehoord, breide er
nog twee verhalen aan vast, als volgt.
De twee zijn nu boer en boerin, maar Trijn
denkt dat de herkauwende koeien haar uitlachen. Ze snijdt ze allemaal de keel door. Nu
hebben ze geen koeien meer, maar nog wel
spek in de schoorsteen. `Die is voor de lange
slenter', zegt Jan. Hij bedoelt de lange winter,
maar heeft een spraakgebrek. Als er een lange
marskramer aan de deur komt, vraagt Trijn
hem of hij soms de lange slenter is. De man
beaamt dit en hij krijgt van Trijn het spek.
Dan hebben ze niets meer en moeten ze weer
onder de pispot.
Dit lekkere poep -, pies- en windenverhaal
over een door en door onnozel echtpaar dat
van ramp naar ramp stuntelend uiteindelijk
door puur geluk toch nog rijk wordt (zij het in
de versie van Bijma tijdelijk), is ongemeen
populair (geweest). Kernstuk ervan is de
boomepisode (AT 1653, `The Robbers under
the Tree'). Meestal nemen ze, omdat ze
hierop moeten passen of anderszins gemotiveerd, een deur mee de boom in, maar het kan
ook een huid, een lijk of een molensteen zijn.
Zo blijkt dit grappige sprookje in de ie en
20 e eeuw wijd verspreid in de mondelinge

overlevering van Azië, Oost-Afrika, Noorden Midden-Europa. In de literaire overlevering wordt het daarentegen maar zelden aangetroffen. De gebroeders Grimm kenden
het: in de druk van 1819 van hun Kinder- and
Hausmarchen pasten ze het, in een wat netter
versie, in in nr. 59, `Der Frieder and das
Catherlieschen'.
Hoe oud dit sprookje is en waar het vandaan
komt is nog onduidelijk. De belangrijkste
motieven waaruit het is opgebouwd zijn al
oud tot zeer oud. Het passen op de deur (AT
i oog, `Guarding the Store-Room Door') bijvoorbeeld vinden we als zelfstandig verhaal al
voor de Se eeuw in de Tripitaka, een Chinese
verzameling van uit het Sanskriet vertaalde
boeddhistische geschriften, en ook in de Indische, aan Somadeva toegeschreven Kathasaritsagara (De oceaan van sprookjesstromen),
een van 's werelds grootste, in de i oe eeuw te
dateren verhalenboeken. En in de Siditü
kegür (De toverende dode), een eveneens op
verhalen uit India gebaseerde, eind-17eeeuwse Mongoolse sprookjesverzameling,
wordt verhaald hoe een man op reis door de
steppe een dood paard vindt. Hij bindt de kop
aan zijn riem en klimt in een palm om te gaan
slapen. Die nacht verzamelen er zich demonen onder de boom. De kop raakt per ongeluk los en valt op de demonen. Zij vluchten en
laten in de haast een gouden kelk achter, die
magische krachten bezit en eten en drinken
kan verschaffen. Om uit deze verspreide gegevens nu echter te concluderen dat dit
sprookje daarom in de vorm zoals het later
verteld zou worden heel oud is en in de
Oriënt is ontstaan, gaat te ver. Zoals het nu
lijkt is deze specifieke combinatie van motieven een Europese zaak van omstreeks i 800.
Vaak wordt het sprookje van de Rovers onder de boom ingeleid door een voorspel dat
èn de onovertroffen domheid van de man en
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de vrouw schildert èn/of duidelijk maakt hoe
het komt dat ze met de deur op stap gaan. In
dit geval is hiervoor het verhaal van de nachtelijke zoektocht om eten gekozen. Dit ver
(AT 1691 , `Don't Eat Too Greedily',-haltype
of: `Zoektocht naar eten') komt ook zelfstandig voor en vaak treden er dan ook andere
personages in op, bijvoorbeeld een dominee
en zijn koster of een handwerksman en zijn
knecht die bij een boer eten en overnachten,
of de twee knechten van de boer. Het is eveneens zeer geliefd in de 19 en we eeuw (Europa, het Midden-Oosten, India, China,
Noord- en Midden-Amerika) en wordt
vooral in Nederland en Duitsland geregeld
met de Rovers onder de boom verbonden. Zo
vinden we deze combinatie in 2 3 van de 3 I
ons bekende Nederlandse lezingen (2 I daarvan stammen uit Friesland) van dit type. In
Vlaanderen, waar het zo'n 14 keer is opgetekend, zijn ze maar één keer aan elkaar geknoopt en dan ook nog in omgekeerde volgorde. In totaal is de Zoektocht om eten in Nederland 56 (in Friesland 46) keer, in Vlaanderen 16 keer gevonden; het verhaaltype lijkt uit
de 17e- en i 8e-eeuwse kluchtliteratuur te komen -- de oudst bekende Nederlandse variant
staat in de DeventerAlmanak voor 1788.
Behalve door de zoektocht naar voedsel kan
Rovers onder de boom door vele andere verhalen en motieven worden ingeleid. Meestal
accentueren deze eerder de domheid van de
vrouw dan die van de man. Soms dient (onder
andere in Friesland en Vlaanderen) het type
ook wel als afsluiting of onderdeel van »
Grote Klaas en Kleine Klaas. Dan zit alleen
Kleine Klaas in de boom. In Vlaanderen
wordt het ook wel geïncorporeerd in » Angst
leren en de » Drakendoder.
Een naspel zoals in de Friese tekst, dat laat
zien dat de man en de vrouw uiteindelijk niets
winnen, omdat ze gewoonweg te dom zijn om
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de verworven rijkdommen vast te houden, is
veel zeldzamer. Zo'n pessimistisch, moralistisch slot past ook minder goed bij dit bij uitstek optimistische verhaaltype en bevredigde
de meeste vertellers blijkbaar dan ook niet zo.
Toch ontbreekt het ook elders niet geheel.
Het motief van de vrouw die de koeien de hals
afsnijdt (AT I2 II, `The Peasant Woman
Thinks the Cow Chewing Her Cud is Mimicking Her'), in andere combinaties heel
geliefd, speelt daarbij behalve hier nooit een
rol, dat van de lange slenter (AT 1 541, `For the
Long Winter'; zie » Lange Winter) vinden
we in deze positie wel vaker, bijvoorbeeld in
een in Gelderland opgetekende lezing. Trouwens ook wel — vaker ook, en wel zo passend —
zowel in Nederland als Vlaanderen, in het
voorspel. Dat Jan en Trijn in een pispot wonen, zal de verteller ontleend hebben aan het
bekende sprookje van » Piggelmee.
JURJEN VAN DER KOOI
Van den Berg 1981, nr. 301; De Blécourt
1981, nr. 12.1; Boekenoogen 1900-01, pp. 119-12 I;
Boer z.j., pp. 22-27; De Haan 1 974, pp. 82-86, 189;
Huizenga-Onnekes 1930, pp. 61-67; Jaarsma 1951;
KHM nr. 59; Krosenbrink 1979, nr. 43; De Meyere
1925-33, III, pp. 130-133; De Mont/De Cock 1925,
pp. 202-206; Poortinga 198o, pp. 184-186; Roeck
1 9 80 , pp. 47-49, 182; Sliggers 1980, nr. 40.
STUDIES: AT 1653-1653E, 1691; BP I, pp. 520-528;
EM s.v. Räuber unter dem Baum, Der hungrige Pfarrer; Liungman 1961, p. 326; De Meyer 1968, pp. 122123, 124-125; Sinninghe 1943a, pp. 41 en 34, nr.
1292*; VDK pp. 521-522, 532-534•

TEKSTEN:

316

Schijndode vrouw
DE SCHIJNDODE VROUW

Duinkerken leefden eens een man en
een vrouw die rijk waren en veel van elkaar
hielden. Toen de vrouw onverwachts overleed, liet haar man haar in kostbare kleren en
met gouden ringen om de vingers in de kerk
begraven.
In de nacht na de begrafenis opende de
doodgraver het graf om de ringen weg te nemen. Toen de ringen niet loskwamen, trok hij
een mes om haar de vingers af te snijden.
Maar toen hij met het mes een vinger beroerde begon de vrouw te bewegen en ging ze
zitten — ze was slechts schijndood geweest. De
verschrikte doodgraver zonk jammerend aan
haar voeten, maar ze stelde hem gerust: ze
dankte aan hem haar leven.
Hij helpt haar uit het graf en zij gaat naar
huis en klopt aan. Haar man vraagt wie er is.
Zij maakt zich bekend, maar hij kan het niet
geloven. Eerder nog zullen de paarden op
zolder klimmen en door het venster naar buiten kijken dan dat zij terugkomt. Nauwelijks
is hij uitgesproken of hij hoort de paarden op
de trap stommelen en hen nalopend ziet hij
hoe ze de koppen door het venster steken. Nu
snelt hij naar beneden, laat zijn vrouw binnen
en drukt haar aan zijn borst. Ter herinnering
aan deze gebeurtenis laat hij twee paardenkoppen in steen uithouwen en aan de gevel
naast de zoldervensters bevestigen — waar ze
nu nog te zien zijn.
N

Aldus een vertelling in de Niederldndische Sagen (1843) van de enthousiaste Duitse
Grimm-adept Johann Wilhelm Wolf (I8175 5), die naar België trok om de Vlamingen
wakker te schudden en hun volksoverleveringen te verzamelen, en die hier veel weerklank
vond.

Twee wijdverbreide, oeroude en algemeen
menselijke angsten liggen ten grondslag aan
dit verhaaltype: de angst voor grafrovers en
de vrees levend begraven te worden. Beide
werden en worden voortdurend gevoed door
werkelijke ervaringen. Grafroof, in het christelijke Westen als heiligschennis veroordeeld, was en is een onuitroeibaar kwaad; en
dat schijndode personen begraven werden en
in het graf weer uit hun verstarring ontwaakten kwam in vroeger tijden, toen het zo veel
moeilijker was dan nu om de exacte grenslijn
tussen leven en dood vast te stellen, wel zo
vaakvoor dat de vrees hiervoor bij tijden bijna
epidemische vormen aan kon nemen. Vooral
in de tijd van de Verlichting hield dit fenomeen de gemoederen dermate bezig — kort na
I 800 waren er al meer dan duizend min of
meer wetenschappelijke publicaties aan gewijd — dat allerlei methoden werden bedacht
om het te voorkomen, van de steek door het
hart van de zeer waarschijnlijk overledene tot
ingenieuze constructies in het graf, zoals een
belletje erboven verbonden met een touw in
de hand van de dode zodat hij bij een eventueel ontwaken de bel kon luiden.
Deze angsten vonden hun uitdrukking in
vele verhalen, waarvan dat van de dode die terugkeert om zijn eigendom weer op te eisen
(» Gouden armpje) en dit van de schijndode
vrouw wel de bekendste zijn geworden. Het
laatste (AT 990, `The Seemingly Dead Revives') valt uiteen in twee groepen redacties.
In de eerste groep, waartoe bovenstaand verhaal behoort, wordt de vrouw gered juist
doordat het graf geschonden wordt door iemand die het op de rijkdommen in het graf
voorzien heeft, in de tweede groep door een
man die haar zo lief heeft dat hij haar in het
graf volgt.
De eerste groep duikt voor het eerst op in
Europa in de late middeleeuwen en begint
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met een redactie die lange tijd de meest sprekende en verbreide zou worden. Het verhaal
speelt in Keulen, waar in 1400 een schijndood
begraven edele vrouwe door de doodgravers
die 's nachts haar trouwring af willen trekken,
weer gewekt wordt. Het duurde enige tijd
voor deze overlevering zich ten volle had ontwikkeld. Ging het aanvankelijk (de oudste
tekst staat in een Keulse kroniek uit 1499) nog
om een kort verhaal over een anonieme
vrouw, in 1604 krijgt ze een naam: Richmuth
von der Adoicht, en in 1691 wordt het verhaal
uitgebreid met het motief van de ongelovige
echtgenoot, die eerder zijn paarden op zolder
verwacht dan zijn vrouw terug. Het wordt
dan gekoppeld aan een bestaand huis met
twee paardenkoppen aan de gevel. Tot de
verspreiding droegen ook afbeeldingen in
boeken (1592) en op losse bladen (1604) bij.
De literaire overlevering was toen al op gang
gekomen, en via wetenschappelijke, historische en stichtelijke werken, de (curiositeiten)literatuur en straatliederen kreeg het verhaal een grote bekendheid. Ook in andere
plaatsen werd het nu gelokaliseerd — ook buiten Duitsland, in Frankrijk, Engeland, Ierland, Denemarken en Vlaanderen bijvoorbeeld (de tekst uit Duinkerken hoort hier ook
duidelijk bij) -- en vaak kreeg het daarbij een
etiologisch karakter: het werd gebruikt als
verklaring van bijvoorbeeld passende geveltekens aan huizen of bijzondere grafstenen.
Intussen was er een nieuwe redactie ontstaan. Vanaf 1.582 werd het verhaal ook verteld van een zwangere vrouw uit Padua, die
niet werd gered door grafrovers, maar door
het gehuil van de twee kinderen die zij in het
graf had gebaard. Deze aansprekende variatie
werd ook het thema van een Duits straatlied
dat Achim von Arnim (1781-1831) en Clemens von Brentano (1778-1842) opnamen in
hun Des Knaben Wunderborn (1805-08).
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Betreft het bij de oudere lezingen van de
ring-redactie vooral gelokaliseerde, voor
waar vertelde historische overleveringen (sagen), in de jongere mondelinge overlevering,
die zich laat documenteren voor vrijwel heel
Europa (ook uit Nederland kennen we een
vijftal teksten), het Midden-Oosten, Noorden Midden-Amerika, krijgt het meer en meer
het karakter van een van tijd en ruimte losgezongen romantisch novellesprookje: er was
eens een prinses die, enzovoort. Toch blijven
plaats- en tijdgebonden versies hun rol spelen, verschillende recentere verwerkingen
van het gegeven laten dit ook zien. Een voorbeeld: in 1964 zou in een mortuarium in New
York een dood verklaarde man ontleed worden. Toen de chirurg de eerste snede plaatste
sprong de schijndode overeind en greep de
arts bij de keel. Deze stierf van schrik. Dit
soort actualiseringen wordt ook wel als krantenbericht verspreid, soms met een nog
schokkender karakter. In Boekarest zou zich
het volgende hebben afgespeeld: een meisje
dat te veel slaappillen heeft ingenomen ligt
klinisch dood verklaard in een mortuarium.
Daar wordt ze verkracht door een werknemer
die flauwvalt als ze haar ogen opent. Zo'n necrofiele versie van de Schijndode vrouw vinden we ook al in een Frans verhaal uit i 740,
waarin een edelman de schijndode dochter
van een herbergier verkracht. Pas als de kist in
het graf wordt neergelaten ontwaakt ze en negen maanden later krijgt ze een kind. Alles
loopt hier goed af: de man bekent zijn daad en
huwt de moeder. Waarmee dit verhaal een
tussenvorm tussen de eerste en de tweede, romantische groep genoemd kan worden.
Die tweede groep lijkt iets ouder dan de eerste en begint met een exempel in het zogenaamde Bonum universals de apibus (Het algemeen welzijn naar het voorbeeld van de bijen)
van de Leuvense dominicaan Thomas van
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Cantimpré (ca. z 200 -72), een werk dat in het
Middelnederlands bekend staat als Het Biënboec. In een dorp in Brabant wordt een jongeman afgewezen door de ouders van zijn beminde. Dan sterft zij, of tenminste, dat denkt
men en zij wordt met een laken bedekt. Als de
jongeman nu door het bos loopt hoort hij een
meisje schreien. Het is zijn geliefde. Een man
(demonisch wezen, de duivel?) had haar daar
gebracht. De jongeman biedt vervolgens haar
vader aan haar gezond terug te brengen als hij
met haar mag trouwen. De verbaasde vader
stemt in het bijzijn van getuigen in. De jongeman tilt nu het laken op en daar vinden ze een
duivels bedrog: een op het meisje gelijkend
beeld van rottend hout met een dun velletje
bekleed. De jongen en het meisje trouwen en
zij bleef gezond `tot onsen tiden toe'.
Dit motief van het plaatsvervangende beeld
heeft een curieuze parallel in een Indiase roman, de Malayasundarikatha van Manikyasundara (t ca. 1415): een koningin sterft en
men wil haar lichaam bij de rivier verbranden.
Dan drijft een balk voorbij. Men wil deze als
brandhout gebruiken, maar de balk blijkt hol.
Binnenin vindt men de slapende koningin.
Als ze het `lijk' ontbloten vliegt een demon
weg. De koningin ontwaakt nu en vertelt dat
de boze geest haar ontvoerd had en zelf haar
plaats ingenomen had.
De tekst van Thomas van Cantimpré staat
op zichzelf en had nauwelijks invloed op de
latere overlevering. Anders ging het met een
drietal verhalen van Italiaanse novellendichters. Boccaccio (1313-75) vertelt ca. 1358 in
zijn Decamerone (i o, 4) — eerder (i 3 36-40) had
hij dit al in zijn roman Filocolo gedaan — hoe
een Napolitaanse ridder, verliefd op een getrouwde vrouw die hoogzwanger is overleden, haar graf openbreekt en haar begint te
kussen. Dan bemerkt hij nog een lichte polsslag. Hij brengt haar naar het huis van zijn

moeder, waar zij bevalt van een jongetje. Later schenkt hij haar tijdens een diner aan haar
man terug.
Zo edelmoedig is niet de Florentijn in een
verhaal van Agostino Velletti (eind i 5 e
eeuw?). Een jonge vrouw `sterft' en wordt bijgezet. In de nacht ontwaakt ze en ze weet zich
uit het graf te werken. Haar echtgenoot en
vervolgens haar ouders en haar oom weigeren
haar binnen te laten; ze denken dat ze een
spook is. Dan gaat ze naar een vroegere geliefde die haar verheugd opneemt en weer op
krachten doet komen. Ze trouwt nu met hem;
de dood breekt wet en verwantschap. Nu wil
haar man haar terug, maar een kerkelijke
rechtbank beslist anders: ze hoort nu bij haar
tweede echtgenoot.
Een rechtszaak beslist ook over het lot van
een jonge Venetiaanse in een novelle van
Matteo Bandello (1485-1561). Terwijl haar
heimelijke geliefde op zee is, wordt haar een
ongewenste bruidegom opgedrongen. Door
verdriet overmand valt ze in onmacht en zo
wordt ze begraven. Haar zeeman keert terug,
dringt de crypte binnen en weet haar weer bij
te brengen. De eerste bruidegom daagt de
zeeman uit tot een tweegevecht. De raad van
tien beslist echter dat ze er een rechtszaak van
moeten maken. De zeeman wint.
Deze drie novellen zijn in de Europese literaturen talloze malen naverteld en gevarieerd, en ook voor het theater bewerkt, als
drama of (een enkele keer) als opera. In Nederland werd Boccaccio's versie — al in 1564
door Dirk Volckertszoon Coornhert (15 2290) geselecteerd voor zijn XX lustighe historien
oft nieuwicheden Johannis Boccatij — bekend
door een berijming door Jacob Cats (T577
166o) in zijn Proefsteen van den Trouwringh
(1637): 'Graf-houwelick of leven uytten
doodt'. Ook in onze moderne letterkunde
leefde Boccaccio's versie voort. Louis Coupe-
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wordt het motief van de schijndood van de
heldin vaak als startpunt voor een reeks romantische avonturen gebruikt. In de Chaireas
(1929). Het sentimentele straatlied hier en el- en Kallirhoë van Chariton van Aphrodisias (ie
ders maakte zich eveneens van het thema eeuw v.C.?) wordt de heldin Kallirhoë door
haar man zo geschopt dat ze voor dood blijft
meester.
De tot de tweede groep behorende verhalen liggen en in een tombe begraven wordt. Ze
kennen ook een lange traditie in de Chinese komt weer tot zich en wordt gered door een
novellenliteratuur. Zo vinden we in de Longtu rover, die haar als slavin verkoopt. Antheia in
gong'an, een verzamelingen detectiveverha- de Ephesiaka van Xenophon van Ephese
len uit de eindjaren van de Ming- dynastie (de (waarschijnlijk Ze eeuw) is uit vrije wil in het
laatste Ming-keizer pleegde in 1644 zelf- graf gekomen. Zij neemt, van haar man gemoord) met als held de evenknie van Rechter scheiden, een gif in dat echter een slaapmidTie, Bao Zheng (999-1062), de volgende ge- del blijkt. Ook zij wordt door rovers gevonschiedenis. Een jonge geleerde moet zijn ge- den en verkocht. In de vanaf de 3 e tot in de
liefde opgeven en met een ander trouwen. De i ge eeuw zeer geliefde avonturenroman over
geliefde valt in onmacht en wordt begraven. Apollonius van Tyrus (Historia Apollonii regis
Een dienaar, die verliefd op haar is, sluipt Tyri), in het Nederlands vanaf 1493 bekend
`s nachts naar haar graf en wil haar kussen. Zij als volksboek, wordt een vrouw, die op zee na
ontwaakt en laat zich overreden met hem mee een bevalling verstart, voor dood in een kist
te gaan en met hem te trouwen. Hun huis overboord gezet. Aangespoeld op de kust
brandt af, zij raakt in de verwarring geschei- ontwaakt ze als iemand haar aanraakt. Deze
den van haar man en zoekt haar toevlucht bij en andere populaire verhalen over weer tot
haar vader, maar die denkt dat zij een spook is leven gewekte schijndoden hebben een moen stuurt haar weg. Dan klopt ze aan bij haar tievencomplex gevormd waaruit dit verhaal
vroegere geliefde. Ook die denkt dat zij een
kon ontstaan.
-type
spook is en hij onthoofdt haar. Rechter Bao
Het humoristische volksverhaal maakte
moet de knoop ontwarren. Hij veroordeelt de zich eveneens van het thema meester, legde —
dienaar en spreekt de jonge geleerde vrij. Ook inherent aan dit genre — de accenten echter
Pu Songlin (1640-1715) bewerkte deze stof in volstrekt anders. Waar de sage en het novelzijn bekende Liaozhai zhiyi (Optekeningen listische sprookje de nadruk leggen op de
van vreemde zaken uit het studeervertrek van wonderbaarlijke wederopstanding en het geLedigheid). In de jongere Chinese monde- lukkige einde, plaatste dit het in de categorie
linge overlevering is hij eveneens veelvuldig huwelijkse ongemakken (vD K I 3 54 c*, `Een
aangetroffen. Soms wordt dan verteld dat bij verschrikkelijk ongeluk: schijndode vrouw
de jonge vrouw iets in de keel bleef steken, komt bij'). Een vrouw `sterft', maar op weg
een motief dat wij ook elders in deze context naar het graf krijgen de dragers een ongeluk
vaak tegenkomen.
met de kist. Door de schok komt de vrouw
Hoewel de Schijndode vrouw als verhaal- weer bij. Als zij later, naar het lijkt definitief,
type een uitgesproken middeleeuws -Euro- is overleden, verzoekt de echtgenoot de drapese creatie lijkt, vinden we er al voorvormen gers op de plaats waar ze de eerste keer struivan in de antieke romanliteratuur. Hierin kelden extra voorzichtig te zijn: daar is toen
rus (1863-1923) bewerkt het gegeven in zijn

Korte arabesken (191 i) en Arthur van Schendel (1871-1946) in de Florentijnsche verhalen
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een lelijk ongeluk gebeurd. Ook dit verhaaltje
kan bogen op een oude schriftelijke (vanaf het
begin van de i 7e eeuw) en een jongere mondelinge overlevering. Het is vooral bekend
geworden door `Der betrübte Witwer' van
Christiaan Fiirchtegott Gellert (17 I 5-59) en
onder andere gevonden in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Hier wordt het nu nog als
Moos-en-Saar-mop verteld.
JURJEN VAN DER KOOI

Burger 1 995, Pp. 78-81, 188; DS I, nr. 341;
Poortinga 1976, pp. 244-245; Poortinga 1982, p. 326;
nr. 15; Van der Vet 1 902, p. 127; Wolf
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TEKSTEN:

HET SCHIP VAN SINTERNUIT
R was eens een schip — het was gebouwd
in Jutland — dat zo lang was dat, als de
voorsteven bij Skagen was, de achtersteven
nog bij Holms lag. Het hout van alle bossen
van Noorwegen was ervoor gebruikt en toen
moesten ze dat voor de masten en het kolzwijn (zaadhout of tegenkiel) nog uit Polen
halen. Tachtig Friese fluiten van elk 500 last
brachten het benodigde ijzer uit Zweden en
Engeland en de gezamenlijke wevers uit Denemarken en Pruisen hebben anderhalf jaar
aan de zeilen gewerkt. Honderd zeilmakers
naaiden tegelijk aan een marszeil. De masten
waren zo hoog, dat als ze jongens naar boven
stuurden om de wimpel te klaren of om het
bovenbramzeil vast te maken, dan kwamen
die als oude mannen met grijs haar terug. Op
de grote ra waren vier logementen en op de
fokkera twee en in elk marsschootblok was

een kroeg. In de grote mars was een weiland
voor vijftig koeien, in de fokkemars een voor
dertig. Op de kluiverboom zochten ze schol
marsen vonden ze berg--ekstrind
eenden-eieren in konijnenholen. In de lijzeil
waren schilderhuisjes voor de sol--valboken
daten, op de knop van de vlaggestok — de vlag
kon bijna heel Engeland bedekken — was een
Turkse tent, op elke bramsteng een koepel, in
de roerpin waren lijnbanen en het stuurrad
bracht fabrieken onder de kampanje in beweging. De vleespot was zo groot, dat als de kok
wat ongelijkmatig stookte, het kon gebeuren
dat de matrozen aan de ene kant erin sleetje
reden, terwijl het water aan de andere kant
kookte. Toen er eens een koe uit de mast viel,
dacht de kok dat het een vlo was...
Toen ze met dit schip het Kanaal wilden
passeren, moesten ze de zijkanten met talk
besmeren. Met moeite konden ze er zo door
glippen. Sindsdien zijn de kusten van Engeland en Frankrijk wit en de meeste torens aan
de Engelse kust plat, want de bakspier van de
Sinternuit heeft alle spitsen eraf gemaaid. De
wimpel bleef toen haken bij het klooster op
Kaap Sint Vincent. Men zegt, dat ze er in dat
klooster nog een stuk van bewaren. Ook zeggen ze, dat een komeet met zijn staart in de
wimpel vastraakte. Toen ze nog in het Kanaal
voeren en de zeilen wat klapperden, dachten
ze in Engeland en Frankrijk dat het donderde: alle melk werd zuur en alle kippenbroedsels mislukten jammerlijk. Ging het
roer te loevert of te lij, dan zwommen de haringen op de kust. Wilde men de steven wenden, dan werden de bevelen veertien dagen
van te voren aangeplakt en vier ruiters te
paard brachten de commando's over langs de
barkhouten.
Eens gebeurde het, dat er twee ruiters niet
terugkwamen. De kapitein dacht dat ze waren
blijven hangen bij de lansiers die in het gal-
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joen onder de boegspriet huisden, en stuurde
er een trompetter heen om ze terug te roepen. Maar ze waren daar niet, ze waren weg
en bleven weg, totdat na enkele dagen een
korfloper wist te melden dat hij ze tussendeks
gezien had. Het hout van het schip had wat
gewerkt en ze waren met paard en al door de
naden van het dek gevallen.
Het grote schip is er nu niet meer. Op een
goede, windstille dag, toen het met een konvooi van dertig schepen al laverende vooruit
probeerde te komen, zagen ze plotseling iets
naderen. Het leek wel een hoge zee, en voor
ze het wisten was het ineens pikkedonker.
Het was bladstil en toch was er een sterke
stroming. De schepen lieten het anker vallen
en bleven zo een paar dagen in de duisternis
liggen. Toen pas merkten ze, dat ze door een
grote vis waren opgeslokt. Met boegseren
probeerden ze er weer uit te komen. Dat begon de vis te vervelen en toen spuugde hij alles weer uit, maar het Schip van Sinternuit
bleef hem in de keel steken...
Zo ongeveer vertelt in de Friesche Volksalmanak voor i 842 de gemeentesecretaris van Ferwerderadeel, J.H. Heymans, vader van de bekende filosoof en psycholoog G. Heymans
(I 8 5 7 I 930), in een samenspraak (in Amelander dialect) tussen een bootsman en enkele
matrozen van de schoener Nimmerweest dit
zeemanssprookje (AT 1960 H, `The Great
Ship'). Het is er tegelijk de oudst bekende
tekst van. Sindsdien is het gevonden rond de
Oost- en Noordzee, langs de Europese (van
Noorwegen tot Bretagne) en Noord-Amerikaanse kusten van de Atlantische Oceaan, in
Ierland, Engeland en Schotland. Algemeen
bekend was het vrijwel nergens, alleen in Nederland en Denemarken werd het vaker dan
tien keer genoteerd. Het lijkt een jongere loot
-

321

van de oude, zeer geliefde groep leugenverhalen die een reusachtig voorwerp of gebouw, een reusachtige plant — dan vaak een
hemelhoge boom, een enorm grote kool of
aardappel — of een ongelofelijk groot dier (vogel, insect, koe, vis, enzovoort) tot onderwerp
hebben (vergelijk ook de » Reusachtige vis).
Het reuzenschip heeft nu eens wel, dan
weer niet een naam. Soms is dat een gewone
scheepsnaam, soms een onverklaarbare, vaak
ook een geheimzinnige, mythisch aandoende
of angstaanjagende naam: Het Schip van Sinternuit (-nu, -neut, -nuiten, van Ternuten; in
Nederland), De Aalmacht (Groningen), Refanu (of -ut; in Zweden), Mangfoldigheden
(Noorwegen), Mangfoldighed (Denemarken), Mannigfual (Noord- en Oost-Friesland), Leviathan (Friesland), Great Eastern
(Nederland en Noord-Duitsland), The
Merry Dun of Dover (Engeland), Rotterdam
(Schotland), Grand-Chasse Foudre en PatteLuzerne (Frankrijk), en, in Noord-Amerika:
Courser en Flying Spouse. De naam Schip
van Sinternuit is een verbastering van het
Schip van Sint Reinuit (= Alles Op), de denkbeeldige beschermheilige van doorbrengers,
drinkebroers en berooiden. Deze nu vergeten
`heilige' uit de late middeleeuwen en de vroege
nieuwe tijd figureerde nog tot ver in de ie
eeuw in spreekwoorden en zegswijzen. Hij
werd dikwijls vermeld als eigenaar van een
narrenschip, dat in de Nederlanden een vast
element vormde bij vastenavondoptochten.
Dat de naam Great Eastern (voor het eerst
in 1862) in deze reeks opduikt verbaast niet.
Dat schip was van i 86o, toen het opgeleverd
werd, tot i 906, toen de Lusitania van stapel
liep, het grootste schip ter wereld, met voor
zijn tijd ongelofelijke afmetingen: 2 r i meter
lang, 2 5 meter breed, 5 schoorstenen en met
plaats voor 4000 passagiers. Toen het voor
het eerst in New York afmeerde stonden er
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140.000 mensen op de kade. Het was tegelijk
ook een gigantische mislukking, een rampschip. De constructie deugde niet, het rolde
en stampte zo dat de beoogde passagiers er
niet op wilden, en werd daarom omgebouwd
tot kabelschip. In 1866 legde het de eerste telegraafkabel tussen Europa en Amerika. Het
was vervloekt, naar men zei, omdat er bij de
bouw per ongeluk twee arbeiders ingelast waren. De bouwer, Isambard Kingdom Brunel,
viel aan het eind van de tewaterlating, die drie
maanden in beslag nam, dood neer. Het werd
voortdurend door pech achtervolgd. Geen
wonder dat het tot de verbeelding sprak.
Deze zeemansoverlevering wordt vanaf
1842 op twee verschillende wijzen doorgegeven: als typisch actueel leugenverhaal — dit
vooral in het mondelinge circuit — en, met
name in literaire teksten, als gehistoriseerde
sprookjestekst. De teksten hebben gewoonlijk een erg losse structuur en bestaan meestal
uit een reeks tamelijk op zichzelf staande
episoden, die naar believen kunnen worden
veranderd, weggelaten of ook uitgebreid.
Kernepisoden zijn wel die van de hoge masten, de boodschappers te paard, de geweldige
ketel en een reeks etiologische motieven,
waarbij naast de verklaring van de krijtrotsen
en de stompe torens langs de kusten ook vaak
het motief van het ontstaan van het Oostzeeeiland Bornholm (uit de door de kok uit de
kombuis in zee gegooide as) opduikt en soms
ook dat van » Zeewater: Waarom het zeewater zout is. Zeelieden en kustbewoners rustten het schip steeds met de nieuwste technieken en snufjes uit. Op de Great Eastern bijvoorbeeld lieten zij, in een lied dat van Groningen tot Mecklenburg bekend was, al een
spoorlijn over het dek lopen en het stuurwiel
door middel van stoom aandrijven. Het schip
had naast fabrieken groot en klein een eigen
krant, een drafbaan en een rechtbank.

Een voorbeeld van een jongere geactualiseerde lezing is de volgende uit een anoniem
cursiefje in de Leeuwarder Courant van i i november 1982:
`Natuurlijk wisten we wel beter: een schip
van zes kilometer lang en twee voetbalvelden
breed, dat zou nooit in de haven kunnen.
Maar toch luisterden we jarenlang en ademloos naar de overtuigende voordrachten van
pa, ooit zeeman en dus terzake zeer deskundig. Vertel nog eens van het Grote Schip,
papa! En dan legde hij uit dat ze soep aten uit
een ketel met een doorsnee van tientallen meters, en als de kok er de gehaktballen zo groot
als meloenen aan toe moest voegen deed hij
dit vanuit een kleine motorvlet, en dan
moest-ie verdraaid oppassen dat hij niet met
de schroef in de vermicelli vastraakte! Ook
wilden we alles weten over de kapitein, die
niet zoals het eenvoudige voetvolk per bromfiets over het dek toerde, maar de beschikking
had over een privé-auto met chauffeur en
voor spoedgevallen een helicopter benutte —
bijvoorbeeld wanneer hij een lekje in het 600
meter diepe ruim moest inspecteren. De verhalen over de schoorsteen imponeerden ons
al even,,, zeer, en dat ligt voor de hand bij een
pijp gelijk aan het Empire State Building met
op- en neerroetsende liften, een bioscoop annex schouwburg halverwege en een rookpluim die van Johannesburg tot Melbourne
reikte.' In andere geactualiseerde versies
vliegt de machinist in een vliegtuig of helicopter door de machinekamer en vaart de kok
in een onderzeeër door de soepketel om te
controleren of de aardappels al gaar zijn.
In scherpe tegenstelling tot deze mondelinge overlevering staat de jongere schriftelijke traditie van dit verhaaltype. Hierin
wordt het schip meer en meer van zijn actualiteit ontdaan en stevig vastgepind in de tijd
van de zeilscheepvaart, waarbij het bij tijd en

Slimme boerenjongen
wijle zelfs een mythisch, kosmisch karakter
krijgt. Richtinggevend hierbij waren de bewerkingen van de Noord-Fries Christian Peter Hansen (1803-79). In 1845 had deze koster van Keitum op het eiland Sylt, een fervent
Fries-nationalist en vruchtbaar publicist over
zijn eiland, al een variant geleverd voor Karl
Müllenhoffs bekende Sagen, Mdrehen and
Lieder der Herzogthumer Schleswig, Holstein
and Lauenburg. Niet tevreden met diens wat

droge presentatie werkte hij zijn tekst later
verschillende malen om en maakte er, meer in
de geest van de mythologische speculaties van
zijn tijd dan op feiten gebaseerd, een mythe
uit de voorgeschiedenis van de heidense Friezen van. Zij dachten, zo beweerde hij in 1866,
als zeevaarders pur sang zich de aarde als een
groot schip, de Mannigfuald (veelvuldigheid), dat, bestuurd door de Alvader en met
de Friezen als matrozen, de hemelzee bevoer.
Door de onhandigheid van sommige matrozen ging er wel eens iets mis en de hieraan bewaarde herinneringen zouden later verwaterd zijn tot ons zeemanssprookje. Later, in
1875, paste hij het in de apocriefe laat-middeleeuwse overleveringen over de herkomst
van de Friezen in. Een van die tradities wil dat
de Friezen uit Azië, uit de Levant komen.
Daar zouden zij, aldus Hansen, dit reuzenschip hebben gebouwd. Met de Alvader als
onzichtbare leidsman en Freso als gekozen
kapitein zouden zij naar de kusten van de
Noordzee zijn gevaren, onderweg talloze
avonturen belevend.
Niet iedereen kon en wilde Hansen volgen,
maar de toon was gezet. In latere gedrukte
bewerkingen is het reuzenschip vrijwel nooit
meer een contemporain schip maar zo goed
als altijd een zeilschip dat herinneringen aan
een onbestemd verleden oproept. Deze historiserende literaire traditie lijkt het uiteindelijk van de actualiserende mondelinge
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overlevering te hebben gewonnen. Waar in
recente tijd bij vertellers nog varianten van dit
sprookje konden worden gevonden, betreft
het nu toch meestal `er was eens'-zeilschipverhalen. Bij de Leeuwarder verteller Steven
de Bruin (geb. 192 I) krijgt het zelfs weer kosmische trekken: het schip is in een vliegende
storm met volle zeilen de lucht in gevaren. Als
het onweert zeilt het langs de hemel, de blik
zijn de vonken uit de pijp van de-semtraln
kapitein.
JURJEN VAN DER KOOI
TEKSTEN:
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STUDIES : AT

DE SLIMME BOERENJONGEN

E

koning komt tijdens een jachtpartij
bij een boerenwoning. Hij stelt eenvoudige vragen aan de boerenjongen, die in raad
bewoordingen antwoord geeft. De-selachtig
koning blijkt de antwoorden niet te kunnen
ontraadselen, en moet de oplossing telkens
aan de jongen vragen. Uiteindelijk moet de
koning zich wel verbazen over de snuggerheid van de jongen.
EN

Aldus in een notendop het sprookje van de
Slimme boerenjongen, dat in de internationale volksverhalencatalogus van Aarne en
Thompson staat gecatalogiseerd als AT 921,
`The King and the Peasant's Son'. Het
sprookje komt niet voor in de Kinder- and
Hausrndrehen van de gebroeders Grimm,
maar kent wel een brede mondelinge verspreiding. Het sprookje is in heel Europa op-
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getekend, maar is ook bekend uit India, Indonesië, de Verenigde Staten, Argentinië, de
Dominicaanse Republiek, Puerto Rico en jamaïca.
Het aantrekkelijke van dit sprookje is het
vraag-en-antwoordspel tussen de koning en
de boerenjongen. Het sociaal superieure
personage stelt steeds betrekkelijk eenvoudige vragen, maar de sociaal onaanzienlijke
(en jonge) gesprekspartner weet hem te verbluffen met zijn raadselachtige antwoorden.
De sociaal hogere kan de raadsels niet oplossen en moet zich bij wijze van spreken vernederen door om uitleg te vragen. Aldus blijkt in
het verbale machtsspel de mindere uiteinde lijk superieur.

Titelpagina van Salomon ende Marcolphus. Antwerpen i 501 . De confrontatie tussen de koning
en de slimme boer, hier Salomo resp. Marcolfus.

Internationaal bezien zijn er velerlei vragen
en antwoorden mogelijk. Tot de meest voorkomende behoren de volgende: als de koning
te paard door de deuropening kijkt en vraagt
of daar iemand binnen is, dan antwoordt de
jongen: anderhalve man en een paardenkop
(jongen + bovenlichaam koning + kop van het
paard). Als de koning vraagt wat hij aan het
koken is, antwoordt de jongen: `Twist en
tweedracht'. In de pan worden bijvoorbeeld
bonen gekookt, die voortdurend dooreen
woelen. Gewoonlijk vraagt de koning dan
vervolgens naar de vader, de moeder, de
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broer en de zus van de jongen, en telkens nes waarin koning Salomo en de lelijke maar
geeft de jongen een raadselachtig antwoord slimme boer Marcolfus elkaar met wijsheden
dat hij nader moet toelichten. De vader maakt en raadsels proberen de loef af te steken. De
bijvoorbeeld veel uit weinig — hij is aan het episode waarin we het verhaal van de Slimme
zaaien. De moeder bakt vergeten brood — ze boerenjongen herkennen, verloopt aldus: kobrengt een brood naar de mensen van wie ze ning Salomo rijdt met zijn jachtstoet langs
eerder een keer meel had geleend. De broer is het huis van Marcolfus. De koning kijkt, geop jacht, maar hij gooit weg wat hij vangt en zeten op zijn paard, de deur binnen en vraagt
hij neemt mee naar huis wat hij niet vangt — Marcolfus wie daar binnen zijn. Deze anthij is namelijk bij zichzelf op luizenjacht. De woordt raadselachtig: 'Daer is inne een ghezuster beweent de vreugde van vorig jaar — heel man ende een half ende eens paerts
toen had zij een liefdesverhouding, maar nu is hooft, ende hoese meer op climmen hoese
meer dalen' [Anderhalve man en een paarzij zwanger.
Het sprookje van de Slimme boerenjongen denkop, en hoe hoger ze stijgen, hoe dieper
behoort tot een cluster van novellesprookjes ze dalen]. De hele man is natuurlijk Marcolwaarin raadsels en slimheid centraal staan. fus, terwijl de binnenkijkende koning op zijn
Verwantschap, wederzijdse ontleningen en paard de halve man en de paardenkop zijn.
contaminaties treffen we aan bij sprookjes als Wat stijgt en daalt zijn de bonen die in een
het » Slimme boerenmeisje (AT 875), de » pan staan te koken (dat een hoge koning ook
Koning en de boer zonder zorgen (AT 92 2) en diep kan vallen, wordt misschien wel plagerig
`Het gelaat van de koning op de munt' (AT gesuggereerd, maar niet met zoveel woorden
922B). Eveneens verwant is het sprookje met
uitgelegd). Dan vraagt de koning waar zijn
een typenummer dat door de volkskundige vader, moeder, zuster en broeder zijn. Het
Jurjen van der Kooi is geïntroduceerd, te we- antwoord luidt: `Mijn vader is inden velde
ten de » Brutale jongen en de heer, VDK ende maect van eenre schaden twee. Mijn
moeder is gaen doen hoerre ghebueren [haar
921 J *, dat alleen al in Friesland reeds zo'n
twintig keer is opgetekend.
buurvrouw] tghene dat si haer niet meer doen
De belangrijkste motieven van het sprookje en sal. Mijn broeder sittet buyten op strate
zijn reeds te vinden in het oudjoodse gedicht ende doot al dat hi vint. Mijn suster sittet inover Salomo en Marcolfus, dat in het Latijn der slaepcameren, ende bescreyt tghene dat
vertaald via Byzantium en Rusland in West- sy 't jaer beloech [waar zij verleden jaar om
Europa bekend is geworden, waarschijnlijk al lachte] .' Even later volgt de verklaring. De
voor het jaar i 000 en veelal onder de titel Dy- vader zet op het looppad een hek van doorn
alogus Salomonis et Marcolpbi. Later wordt de
zodat ieder eromheen loopt en er-taken,
stof in de diverse volkstalen vertaald en komt naast het pad twee nieuwe paden ontstaan.
De moeder gaat de ogen sluiten van de buurhet verhaal terecht in volksboekjes.
De oudst bekende druk in het Middelne- vrouw die op sterven ligt. De broer is zichzelf
derlands is Salomon ende Marcolpbus, uitgege- aan het ontluizen en hij doodt alle luizen die
hij vindt. De zuster beweent het zoete minneven in 1501 door Henrick Eckert van Hom
te Antwerpen. De dialoogvorm is intact-berch spel van vorig jaar omdat ze nu zwanger is.
gebleven, maar de tekst is nu in proza. Het
De huisarts C. Bakker uit Broek in Watervolksboekje is een aaneenschakeling van scè- land heeft in 1901 bij veehouder Dirk
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Schuurman (1839-1908) een versie van het
sprookje opgetekend, waarin een contaminatie met `Het gelaat van de koning op de munt'
(AT 92 2 B) te constateren valt. Het verhaal
verloopt aldus: een koning verdwaalt van de
jachttroep en komt bij een hut waar een jongen in een pot staat te roeren. Op de vragen
van de koning geeft de jongen raadselachtige
antwoorden: i . Wat roer je? Twist en tweedracht. Uitleg: twee soorten erwten die staan
te koken en te pruttelen. 2 . Wat is je vader aan
het doen? Hij jaagt, maar hoe meer hij vangt,
hoe minder hij thuisbrengt. Uitleg: de vader
vangt vlooien. Op de derde vraag moet
schade en schande geantwoord worden, maar
de verteller kon zich de vraag en de uitleg niet
meer herinneren. De koning heeft schik in de
antwoorden en hij maakt zich bekend. De
jongen moet zijn gevolg straks dezelfde raadsels voorleggen. Maar de jongen mag geen
uitleg geven vooraleer hij de koning nog
twaalf keer gezien heeft. De jongen belooft
dat. Het gevolg arriveert en weer komen dezelfde vragen en antwoorden. De jongen zegt
dat hij geen uitleg mag geven voordat hij de
koning twaalf keer gezien heeft. Het gevolg
toont de jongen twaalf munten met de beeltenis van de koning. Aan het hof is de koning
boos dat zijn gevolg toch de oplossing van de
raadsels al kent. De koning ontbiedt de jongen; deze legt uit dat hij de koning echt twaalf
keer gezien heeft. Nu moet de koning hem
gelijk geven en de jongen krijgt een beloning
(archief PJMi).
De Friese mollenvanger Anders Bijma
(1890-1977) uit Boelenslaan heeft het
sprookje van de Slimme boerenjongen tweemaal aan verzamelaars verteld. Kort vóór
1950 vertelde hij het aan Dam Jaarsma en in
september 1971 nog eens aan Ype Poortinga.
Ondanks de ruim twintig jaar die tussen beide
sessies ligt, vertelt Bijma een identiek verhaal,

met variaties slechts in details. Zijn vertelling
is een aaneenrijging van drie verhaaltypen, te
weten dat van de Slimme boerenjongen (AT
921), de » Brutale jongen en de heer (VDK
92 j*) en `Holding Down the Hat' (AT I 528).
In 1971 vertelt Bijma aldus: een heer komt in
een huisje, waar een jongen en een meisje
zijn. De heer vraagt waar hun vader is. De
jongen antwoordt raadselachtig: hij is gaan
jagen, maar hoe meer hij vangt, hoe minder
hij mee naar huis neemt. Dan vraagt de man
waar hun moeder is. Antwoord: zij is vertrokken om schade of schande. Ze is geleend
brood (variant: geleende koffiebonen) gaan
terugbrengen; geeft ze te weinig, dan is het
een schande, geeft ze te veel dan is het schade.
Volgende vraag: wat kookt daar? Antwoord:
twist en tweedracht, want de twee ingrediënten koken door elkaar heen (rond 1950 was de
derde vraag nog: waarom huilt je zus ?). De
man neemt de jongen mee naar huis. Bij de
man in de tuin staan aardbeien. Over één
grote staat een bloempot (variant: een hoed)
want die is bestemd voor de jarige dochter.
De jongen eet de vrucht op en poept onder de
bloempot. Als het ontdekt wordt, wil de man
de jongen een lesje leren. Hij stuurt hem naar
de stad met een brief. De jongen komt echter
te weten dat er in de brief opdracht wordt gegeven om hem zweepslagen te geven. Hij laat
de brief door een jood bezorgen. Als de jongen dit aan de heer vertelt, wordt hij wegge
-sturd.
De slimme boerenjongen die zulke raadsel
antwoorden geeft aan een superieur,-achtige
krijgt in de traditie soms een naam: die van
Tijl Uilenspiegel. Niet minder dan vier
Friese vertellers uit de 2 oe eeuw noemen hun
hoofdpersoon in het sprookje van de Slimme
boerenjongen 'Ulespegel' (G. Kobus-Van
der Zee, A. Bonnema, J. Pultrum en J. Schippers). De episode is dan ook terug te vinden
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niet leveren en wordt in de gevangenis opgesloten.
Elke dag jammert de boer, dat hij naar zijn
De vermakelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel, gedrukt te 's-Gravenhage in 1841, komen dochter had moeten luisteren. Wanneer de
we het sprookje weer tegen in hoofdstuk 2 : koning verneemt dat de boer zo'n slimme
`Hoe Uilenspiegel aan eenen ruiter ant- dochter heeft, ontbiedt hij haar om haar op de
woordde'. De grap over de anderhalve man proef te stellen. De koning zal met haar trouen een paardenkop enzovoort zou Uilenspie- wen, als zij de volgende opgave kan volbrengel in zijn jeugd hebben uitgehaald. In de gen: `Kom bij mij, niet gekleed en niet naakt,
oudst bekende druk van Michiel Hillen van niet rijdend en niet gereden, niet over de weg
Hoochstraten uit ca. 1520 is deze geschiede- en niet buiten de weg.' De dochter doorstaat
nis reeds als tweede hoofdstuk te vinden. Dit de proef door zich naakt in een visnet te hulvolksboekje werd in Antwerpen gedrukt on- len en zich aan de staart van een ezel door een
karrespoor te laten slepen, dat zij slechts met
der de titel Van Ulenspieghels leven ende schim
haar grote teen beroert. Hierop wordt de vaende wonderljcke avontueren-peljckwrn,
der bevrijd en neemt de koning de boerendie hi hadde want hi en liet hem geen boeverie ver
Volksboekjes en centsprenten zullen-drietn. dochter tot vrouw.
Enige tijd later moet de koning als rechter
door de eeuwen heen ongetwijfeld hun invloed hebben uitgeoefend op de mondelinge optreden. Tijdens een bijeenkomst van boeren was een pasgeboren veulen tussen enkele
overlevering.
THEO MEDER
ossen terechtgekomen, en twee boeren betwisten elkaar nu het eigendom van het veuTEKSTEN: Debaene/Heyns I948;Jaarsma 1950, p. 8i;
len.
Ten onrechte wijst de koning het veulen
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279; Vermakel ke lotgevallen
toe aan de boer met de ossen. De andere boer
pp. 15 -2o; De Vreese/De Vries 1941
gaat raad vragen bij de koningin, die hem een
STUDIES: AT 92I; BP II, p• 359; EM VIII, kol. 156list aan de hand doet om de koning diens onI6o; Krohn I93I, PP- 154-155; Liungman 1961, p.
gelijk in te prenten. Hij moet, als de koning
239; VDK pp. 376-377; De Vries 1928.
langskomt, op de weg gaan staan vissen. De
koning vindt dit een zinloze bezigheid, maar
de boer zegt dat, als een veulen uit twee ossen
HET SLIMME BOERENMEISJE
geboren kan worden, men ook op het droge
vissen kan vangen.
De koning is woedend wanneer hij ontdekt
EN arme boeren zijn dochter krijgen van
de koning een stukje land ten geschenke. dat zijn vrouw achter deze list zit, en hij beKorte tijd later vindt de boer bij het spitten sluit haar te verstoten. De vrouw mag slechts
een gouden vijzel, die hij uit dankbaarheid één ding mee naar huis nemen, dat wat haar
aan de koning wil aanbieden. Zijn dochter het dierbaarst is. Die avond geeft de vrouw de
raadt het hem af: de koning zal zeker ook de koning een slaapdrank en neemt hem 's
bijbehorende stamper opeisen. De boer ge- nachts mee naar het huisje van haar vader.
looft dit niet en vertrekt naar de koning. Zijn Wanneer de koning ontwaakt, krijgt hij uitdochter heeft het goed gezien: de koning eist leg van zijn vrouw: hijzelf is haar het dierook de stamper op. De boer kan de stamper baarst. Deze verklaring ontroert de koning.
als een van Uilenspiegels vele wapenfeiten in
de volksboekjes over hem. In het volksboekje
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Hij verzoent zich met zijn vrouw en te zamen
keren ze terug naar het koninklijk paleis.

Zo staat het sprookje van het Slimme boerenmeisje opgetekend als nr. 94 in de Kinder- and
Hausmarchen van de gebroeders Grimm, onder de titel `Die kluge Bauerntochter'. Het
verhaal werd hun verteld door Dorothea
Viehmann uit Zwehrn op 2 3 juni i 8 i 3. In de
internationale volksverhalencatalogus van
Aarne en Thompson staat dit zogenaamde
novellesprookje geregistreerd als AT 875,
`The Clever Peasant Girl'. Het sprookje is in
geheel Europa en het Midden-Oosten opgetekend, maar is ook gevonden in Aziatische
landen als India, Sri Lanka, China, Indonesië
en de Filippijnen, en verder in Noord- en
Centraal-Afrika. In de Verenigde Staten is
het sprookje opgetekend in Engelse, Franse
en Spaanse taalgemeenschappen. In ZuidAmerika is het sprookje onder meer gevonden in Argentinië, Brazilië, de Dominicaanse
Republiek, Chili en Puerto Rico. Geïnspireerd door het sprookje van het Slimme boerenmeisje componeerde Carl Orff in 1942
zijn opera Die Kluge, die op 20 februari 1943
in Frankfurt in première ging.
Het sprookje van het Slimme boerenmeisje
is verwant aan een heel cluster volksverhalen
waarin op een listige manier door een
(meestal eenvoudig) persoon raadsels worden
opgelost, die worden opgegeven door een in
rang superieur persoon. Men zie hiertoe bijvoorbeeld de » Slimme boerenjongen (AT
921) en de » Koning en de boer zonder zorgen (AT 922). Soms treedt contaminatie met
deze sprookjes op, of ontlening van motieven.
Jan de Vries heeft in 1928 de internationale
verspreiding en traditie van het sprookje bestudeerd. Hij gaat daarbij niet zozeer op zoek
naar het ontstaansgebied en de oervorm er-

van, zoals bij de Finse historisch-geografische
methode gebruikelijk was, maar beziet veeleer de vaak bijzondere ontwikkelingen die het
sprookje kan doormaken in bepaalde gebieden. M. de Meyer prijst De Vries om deze
aanpak, omdat op deze manier ontwikkelingen en contaminaties niet langer beschouwd
worden als `vervuilingen' van het sprookje,
die als het ware het zicht op de `oer-versie' benemen, maar als fenomenen die om zichzelf
interessant zijn. Bovendien heeft De Vries
zich niet tot één sprookjestype beperkt, maar
aandacht geschonken aan het hele cluster van
verwante sprookjes waarin raadsels door een
slimme held(in) worden opgelost.
Verondersteld wordt, dat de bouwstenen
van het sprookje van het Slimme boerenmeisje afkomstig zijn uit de Indische of joodse
cultuur. Verschillende raadselmotieven zijn
terug te vinden in de Indische Mahábharata
en de boeddhistische játakas (tussen 400 v.C.
en 40o n.C.). Soortgelijke motieven zijn te
vinden in joodse teksten die de jeugd van Salomo behandelen. Deze stof zal dan door literaire overlevering tot het Westen zijn doorgedrongen. We zien de raadselmotieven in
ieder geval vanaf de 12 e eeuw in de westerse
middeleeuwse literatuur opduiken, bijvoorbeeld in het Latijnse fiesta Romanorum (ca.
1300, cap. 124) en het Zweedse Ragnarssaga
Lodbrókar (13 e of 14e eeuw).
Uit de laatstgenoemde tekst blijkt dat het
verhaal in de middeleeuwen nog lang niet zo
uitgebreid was als bij de gebroeders Grimm:
de schoonheid van het meisje Kraka komt koning Ragnar ter ore. Hij gebiedt haar om gekleed noch naakt, voldaan noch hongerig, en
alleen noch in gezelschap aan het hof te verschijnen. Het meisje arriveert — na een ui te
hebben gegeten — louter gekleed in een net en
vergezeld van haar hond. Hierop trouwt Ragnar met Kraka. De episode met het veulen
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wordt algemeen geacht een recentere toevoe- het veulen zal willen hebben, maar in plaats
ging aan het sprookje van het Slimme boe- daarvan neemt zij de koning mee naar haar
renmeisje te zijn. En ook de slotepisode vaders huis. Hierop besluit de koning alsnog
om met de slimme boerendochter te trou(meenemen wat het dierbaarst is) is een aan
-vulingaterdm. wen.
In sommige sprookjesversies (ook internaDe korte sprookjesversie, waarin de schijnbaar onuitvoerbare opdracht van de superieur tionaal) krijgt de vader of de dochter meercentraal staat, is in de we eeuw nog opgete- dere raadsels op te lossen. Een voorbeeld is de
kend in Friesland en Groningen. Een jonge versie die Steven de Bruin in 1973 aan verzavrouw kan in een Groningse versie het leven melaar Ype Poortinga heeft verteld. De kovan haar ter dood veroordeelde man redden ning heeft vernomen dat de dochter van een
als zij naar de rechtbank komt `nait aankled en visser behoorlijk slim is. Hij wil haar op de
nait noakend; nait riedende en tóch op peerd'. proef stellen en geeft als eerste test gekookte
De vrouw hult zich naakt in een net en gaat als eieren mee aan de visser: of de dochter die wil
een amazone op het paard zitten: aldus rijdt uitbroeden. De dochter instrueert de vader
zij niet, maar zit zij alleen maar. De rechters dat hij erwten moet gaan koken als de koning
laten hierop haar echtgenoot vrij (vergelijk » terugkomt. Hij moet beweren dat uit die erwRechterraadsels). Het sprookje eindigt met ten planten zullen groeien. Als de koning dit
een etiologische verklaring: 'Sunt dij tied zit- verneemt, ontkent hij dat dit mogelijk is. De
ten ale vraauwlu zo op peerd.' Zo is dus de vader antwoordt dat dit net zo goed mogelijk
amazonezit ontstaan.
is, als dat er kuikens uit gekookte eieren koEen uitgebreidere versie uit Friesland is in men. Dan geeft de koning hem een handje
de vorige eeuw opgetekend. Dit verhaal be- vlas om een zeil van te maken. De dochter
gint met de strijd om het veulen. Een boer en stuurt de vader terug met een lucifer: als de
een heer, die beiden het veulen opeisen, moe- koning daar even een weefgetouw van kan
ten twee raadsels van de koning oplossen: maken, dan weeft de dochter een zeil van het
`Wat is vetter dan vet?' en `Wat klinkt meer vlas. Als derde opdracht verzint de koning dat
dan metaal?' De boer krijgt de antwoorden de dochter de vissen in het Snekermeer moet
van zijn slimme dochter aangereikt: de aarde tellen. Zij is daartoe bereid als de koning met
en de stem van God, en wint daarmee het een bosje hooi de toegangswateren afsluit.
pleit. Het veulen krijgt hij echter niet mee. Hierna trouwt de koning met de slimme visDe koning ontbiedt eerst de dochter, niet te sersdochter, maar later wil hij toch weten
voet en niet te paard, niet gekleed en niet on- hoeveel vissen er nu werkelijk in het Snekermeer zitten. Zijn vrouw antwoordt: net zogekleed. Zij arriveert naakt in een net, geze
ten op een bokje. Zij heeft haar vader geadvi- veel als er sterren aan de hemel staan, en als je
seerd om op het land te gaan zitten vissen als het niet gelooft, moet je ze maar natellen. De
de koning voorbijkomt. De koning laat zich koning wordt boos en verjaagt haar, maar als
imponeren door de wijsheid van de boer, liefste bezit neemt zij haar echtgenoot mee.
maar begrijpt dat zijn dochter het hem heeft Waarna ze uiteindelijk nog lang en gelukkig
ingefluisterd. De koning trouwt niet met het leven.
meisje, maar wil haar geven wat zij het meest
Bij elkaar zijn er een tiental varianten uit
verlangt. De koning speculeert erop dat zij Nederland en een vijftal uit Vlaanderen be-
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Wanneer later de duivel hem komt halen,
laat de smid hem in de wonderstoel zitten. De
smid laat de duivel pas weer vertrekken als hij
respijt heeft gekregen. Zodra de tijd voorbij
is, dient de duivel zich weer aan. De smid
vraagt hem een vrucht (of noot) te plukken,
en weldra zit de duivel vast in de boom. Weer
lukt het de smid om uitstel te verkrijgen.
Wanneer de duivel voor de derde keer komt,
eindigt hij in de magische zak en op het aambeeld, waarna de smid hem met een hamer
dusdanig mishandelt dat de duivel belooft
hem nooit meer lastig te vallen.
Wanneer de smid uiteindelijk komt te overlijden, wordt hij voor de hellepoort geweigerd omwille van de mishandeling van de duivel. Dan gaat de smid maar naar de hemelpoort. Petrus wil hem ook niet binnenlaten,
omdat de smid bij zijn wensen niet aan zijn
zieleheil had willen denken. Snel gooit de
smid echter zijn voorschoot de hemel in. Als
hij het mag gaan halen, gaat hij er vliegensvlug op zitten. Aangezien hij hiermee als het
ware op zijn eigen territorium zit, kan hij de
hemel niet meer uit gestuurd worden.

smid heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Op een dag komen Jezus en Petrus op aarde en vragen onderdak bij de smid,
die hen gastvrij ontvangt. De smid mag vervolgens drie wensen doen, en Petrus raadt
hem aan om daarbij toch vooral aan zijn zie
te denken. De smid maakt echter zijn-lenhi
keuze naar eigen smaak, en ziet graag de volgende drie wensen in vervulling gaan. Ten
eerste wil hij dat niemand uit zijn stoel kan
opstaan, tenzij de smid daarin toestemt. Ten
tweede wenst hij dat niemand meer uit zijn
fruitboom (of notenboom) kan komen zonder zijn goedvinden. Ten derde vraagt hij om
een magische zak waar hij naar believen in en
uit kan wensen wat hij wil.

Met dit gegeven kan het sprookje eindigen,
maar soms zit er nog een vervolg aan. In dat
geval bedenkt Petrus een list om de smid weer
uit de hemel te krijgen. Petrus organiseert
dan bijvoorbeeld een processie die de hemelpoort verlaat. Als de smid uitwijkt of met het
kruis vooroploopt, gooit Petrus de poort
dicht zodra de smid buiten is. De smid gaat
dan halverwege de hel en de hemel wonen, en
bestiert een kroeg die `Het Huis ten Halven'
of `De Nobiskroeg' heet.
Het sprookje van de Smid en de duivel vertelt in de nodige variaties hoe een slimme
held in staat blijkt om de grote machten van
gene zijde te bedwingen en om de tuin te lei-

kend. In tegenstelling tot in het wondersprookje lost de held(in) in dit novellesprookje de problemen of onmogelijke opdrachten niet op via toverij. Het sprookje van
het Slimme boerenmeisje verbeeldt een fantasie van de gewone lieden die in de reële
maatschappij van weleer ondenkbaar was: de
jonge en eenvoudige kan via een scherp verstand zelfs de machtigsten overtroeven en de
top van de sociale ladder bereiken. Een
sprookje hoeft echter niet letterlijk waar te
zijn om toch een metaforische waarheid in
zich te kunnen dragen. Een slagvaardig intellect kan de mens wel degelijk vooruithelpen
in het dagelijkse bestaan.
THEO MEDER

nr. 94; Ter Laan i930, pp. 202-203;
De Mont 1889e; Poortinga 1976, pp. 213-215.
STUDIES: AT 875; BP II, pp. 349-373; EM I, kol.1353
1365; Liungman 1961, pp. 228-231; De Meyer 1929;
De Meyer 1968, pp. 93-94; Scherf 1 995, I, pp. 6 9 2695; VDK pp. 372-373; De Vries 1928.
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Smid en duivel
den: de duivel, de dood en Petrus. Het
sprookjestype over de Smid en de duivel staat
in de catalogus van Aarne-Thompson geregistreerd als AT 330, `The Smith Outwits the
Devil', een vrijwel wereldwijd verbreid
sprookje. Achter deze typetitel gaat in feite
een complex van sprookjesvarianten schuil
die plot-elementen met elkaar gemeen hebben. Aanvankelijk werden er twee subtypen
onderscheiden, maar in een studie uit 1942
heeft Maurits de Meyer een onderverdeling
in vier subtypen voorgesteld, die in de navolgende editie van de Aarne-Thompson-catalogus is overgenomen. De vier subtypen van
dit Europese wondersprookje zijn:
330A `The Smith and the Devil (Death)'
3 30B `The Devil in the Knapsack (Bottle, Cask)'
3 30C `The Winning Cards'
330D `Bonhomme Misère'
In de Vlaamse versies van het subtype AT
3 30A (Smid en duivel) wordt de hoofdrol gespeeld door een smid die luistert naar de
naam Smidje Smee, ofschoon hij in OostVlaanderen ook wel Smidje Verholen genoemd wordt. In Friesland heet de hoofdrolspeler soms Filemon, in Limburg Fielemenke. Deze naam gaat terug op `Philemon;
Kloosterlegende', een gedicht van H.F. Tollens uit 1844, dat geïnspireerd is op hetzelfde
sprookje (overigens: subtype AT 3 30 c). Een
nog oudere literaire bewerking van de
sprookjesstof (subtype AT 3 30A) treffen we
aan in Adriaen van de Vennes Hollandtsche
Sinne -Droom op het Nieuw Wys-Mal van den
Ouden Italiaenschen Smit uit 1634. Alle belangrijke plot-elementen uit het sprookje zijn
ook te vinden in de 'Vertellinge van het
Smedjen' uit de Amusante Kindervertellingskens (1802 -15).
Voor het subtype AT 330Ais de Griekse mythe van de smid Hefaistos (Vulcanus) wel als
het prototype aangewezen, maar De Meyer
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Afbeelding uit een `Mi nchener Bilderbogen'
ca. 1900, uitgave firma Braun.

wijst deze theorie van de hand, omdat die mythe alleen maar het motief van de wonderstoel bevat.
Het AT-3 30B -sprookje (Duivel in de zak)
verloopt aldus: Jezus en/of Petrus geven op
aarde een arme man de keuze tussen de hemel
en een wenszak. De man kiest voor de wenszak, waarna hij in zijn levensonderhoud kan
voorzien door de spijzen en dranken die hij
ziet in zijn zak te wensen. Later weet de man
een betoverd kasteel van duivels te bevrijden
door ze in zijn zak te wensen. Als de man
doodgaat weigert Petrus hem de toegang omdat hij destijds niet voor de hemel had gekozen. De geschrokken duivels weigeren om
hem de hel of het vagevuur binnen te laten.
Dan neemt de man zijn toevlucht tot een list:
hij wenst dat zijn zak op de stoof van Jezus
komt te staan, en dan wenst hij zichzelf in de
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zak. Nu is hij toch in de hemel en laat hij zich
niet meer wegjagen door Petrus.
Dit sprookje komt in de Kinder- and
Hausmizrchen van de gebroeders Grimm voor
als `Breder Lustig' (nr. 81). Hier is de hoofdpersoon een ontslagen soldaat, die zijn brood
deelt met Petrus. Vervolgens trekken zij als
bedelaars door het land. Petrus geneest onderweg een boer en wekt een prinses op uit de
dood. Hiervoor ontvangt het tweetal een beloning, maar de soldaat blijkt een verkwistend
type te zijn. Na een tweede opwekking van de
prinses uit de dood is de arme soldaat weer
rijk. Petrus neemt afscheid, maar geeft de
ransel van de soldaat een magische kracht
mee: al wat hij erin wenst, zal er ook ingaan.
Zo kan de soldaat steeds aan eten en drinken
komen. In een betoverd kasteel jaagt hij alle
duivels zijn ransel in en laat ze platslaan door
een smid en zijn knechten. Na zijn dood mag
de soldaat de hel en de hemel niet in. De sol-

dwijnt net zo lang in de zak tot hij zijn zin
krijgt: de boer en knechten tot zij Peer niet
meer uitlachen, een rijke boerin tot ze met
Peer wil trouwen, Sint Pieter omdat hij Peer
niet snel genoeg de hemel inlaat... Wanneer
de overigens nog niet overleden Peer van Jezus een rondleiding door de hemel krijgt, ziet
hij een groot gebouw met allemaal olielampjes. Dat zijn de levenslichten der mensen, en
tot zijn schrik ziet Peer dat zijn lampje bijna
op is. `Olie, olie', eist Peer, en als Jezus weigert, verdwijnt Hij in de zak en wordt duchtig
dooreen geschud, totdat Peer er twintig jaar
olie bijkrijgt. Het mag duidelijk zijn dat dit
Vlaamse AT -3 30B- sprookje weinig overeenkomst vertoont met het bij de gebroeders
Grimm afgedrukte verhaal.
Het derde subtype is AT 3 30C (Speler en
duivel), dat in hoofdlijnen aldus verloopt: een
boer die veel van kaarten (of dobbelen) houdt,
ontvangtJezus en de twaalf apostelen gastvrij.

daat geeft zijn ransel terug aan Petrus, maar

Hij mag drie wensen doen en verlangt een

zodra de ransel in de hemel hangt wenst de
soldaat zich erin.
Bij de optekening van sprookjes uit de
volksmond staan volkskundigen regelmatig
voor de vraag: stamt dit sprookje uit de mondelinge traditie of is het een navertelling van
een schriftelijk gefixeerd sprookje? Meer in
het bijzonder: heeft de verteller de sprookjes
van Grimm gelezen en vertelt hij die nu na?
Op basis van vele varianten meent Maurits de
Meyer te kunnen stellen dat het — althans
waar het AT 3 3 o betreft — wel losloopt met de
invloed van de gedrukte sprookjes op de orale
verteltraditie.
Eind vorige eeuw tekende Pol de Mont het
sprookje in Hamme Sainte-Anna op en publiceerde het onder de titel `Brave Petrus en zijn
zak'. De arme maar brave boerenknecht Peer
krijgt van Jezus een magische zak. Eenieder
die hem vanaf dat moment tegenwerkt, ver-

stoel en een fruitboom waar niemand zonder
toestemming meer vanaf kan, en een verlenging van zijn leven met een flink aantal jaren.
Als de jaren voorbij zijn, komt de Dood hem
halen. Tweemaal weet de boer respijt te krijgen als de Dood op de stoel en in de boom
vast komt te zitten. De derde keer neemt de
Dood de boer mee naar het vagevuur, waar
deze begint te kaarten (of dobbelen) met de
duivel om zielen. De boer wint twaalf zielen
en wordt daarom gastvrij ontvangen in de hemel.
Dit subtype is ook in de Kinder- and
Hausindrehen opgenomen, onder de titel `De
Spielhansl' (nr. 82). Maar wederom bevat het
Grimm-sprookje enkele opmerkelijke afwijkingen, die weinig invloed op de mondelinge
traditie gehad lijken te hebben. Zo wenst
Spielhansl in de Grimm-versie wel een magische boom, maar verder speelkaarten en dob-
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beistenen waarmee hij alleen kan winnen.
Met spelen vergaart hij op aarde grote rijkdom, en als de Dood hem komt halen laat hij
deze rustig zeven jaar in de boom zitten, zodat er niemand meer sterft. Dit wordt Jezus te
bar en Hij beveelt hem de Dood weer los te
laten. Dit gebeurt, en meteen wurgt de Dood
Spielhansl om hem het hiernamaals in te voeren. In hemel en vagevuur is hij niet welkom.
Met de duivels in de hel komt Spielhansl
overeen om de hemelpoort te gaan inrammen. Als ze daarmee bezig zijn, wordt Spielhansl alsnog in de hemel toegelaten, alwaar
hij alle zielen aansteekt met zijn goklust. Petrus en Jezus gooien Spielhansl de hemel uit;
zijn vallende ziel spat uiteen en vaart in alle
gokkers op aarde.
Tot slot staan we stil bij AT 3 30D (Vrouwtje
Miserie). Een arm vrouwtje dat Miserie heet
is vriendelijk voor een bedelaar en mag een
wens doen. Omdat haar fruitboom steeds geplunderd wordt, wenst zij dat alle dieven pas
weer uit de boom kunnen als zij dat wil. Dit
geschiedt. Op een dag komt de Dood haar halen, maar vrouwtje Miserie verleidt hem ertoe
wat fruit te plukken. In ruil voor zijn vrijlating
moet hij Miserie ongemoeid laten leven. En
zo komt het dat er miserie bestaat zolang er
mensen leven.
Een gangbare mondelinge versie van dit
sprookje werd aan het eind van de vorige
eeuw door A. de Cock in Vlaams-Brabant opgetekend en gepubliceerd onder de titel `Van
Vrouwken Miserie'. Het motief van de onsterfelijke ellende is reeds op schrift gesteld in
het Franse volksboek L'Histoire du Bonhomme
Misère, waarvan de oudst bekende druk uit
1719 stamt. De invloed van het volksboek op
de mondelinge overlevering lijkt echter tamelijk gering te zijn geweest.
M. de Meyer rekent tot het subtype AT
330D ook Het esbatement van den appelboom.
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Dit is een dramatische bewerking van de
sprookjesstof tot een klucht. De tekst is overgeleverd in de toneelcollectie van de Haarlemse rederijkerskamer Trou moet blacken,
maar is daar blijkens de taal niet geschreven.
Het stuk moet rond r Soo in Vlaams-Brabant
of Zeeland zijn vervaardigd, en is daarmee de
oudst bekende bewerking van het sprookje.
De klucht verloopt aldus: een echtpaar heeft
het niet bepaald gemakkelijk: de geit en het
kalf zijn verdronken, hun lam is opgegeten
door een wolf, en de gans is in het vat met zemelen gestikt. Hun enige middel van bestaan
is nu nog de appelboom, en het echtpaar
vreest een deel van de oogst weer aan dieven
te verliezen. Jezus willigt hun wens in: de
boom zal het hele jaar vrucht dragen en niemand die in de boom klimt komt weer los
voordat de eigenaar het wil. Achtereenvolgens worden in de boom gevangen: een marskramer, een jongen en een meisje, de Dood
die eigenlijk de echtgenoot kwam halen, en
de duivel die gemerkt heeft dat er geen zielen
meer naar de hel komen. Het vijftal wordt pas
losgelaten in ruil voor een tegenprestatie. De
marskramer moet zijn mars achterlaten, de
jongen en het meisje hun Overkleed en mantel. De duivel mag het echtpaar nooit meer
met zonden verleiden. En de Dood moet beloven om het echtpaar de komende veertig
jaar met rust te laten.
Ook voor het subtype AT 3 30D is wel een
prototype aangewezen, namelijk de Griekse
sage van Sisyfos, waarin verhaald wordt hoe
Sisyfos erin slaagt om Thanatos (de Dood) in
de boeien te slaan, waardoor er geen mensen
meer overlijden. Maar met dit ene motief
houden de overeenkomsten ook wel op.
AT 330 is een van de bekendste wondersprookjes in Vlaanderen. De subtypen bij elkaar opgeteld is het er meer dan vijftig maal
opgetekend. Ook in Nederland moet het vrij
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algemeen bekend zijn geweest.
Het wondersprookj e van de Smid en de duivel behandelt in al zijn narratieve variaties
steeds het probleem van leven, dood en lotsbestemming, een probleem dat normaal gesproken vol onzekerheden steekt. Het
sprookje beschrijft in essentie de confrontatie
tussen de eenvoudige (en soms profaan levende) sterveling en de grote machten van
gene zijde. Het betreft enerzijds goede machten, zoals Jezus en Petrus — de laatste soms als
domoor afgeschilderd, zoals wel vaker in
sprookjes. Anderzijds zijn het de kwade en levensvernietigende machten: de duivel en de
Dood. Opvallend is de vaak luchthartige manier waarop de nietige mens met zijn onsterfelijke tegenstanders spreekt en omgaat. De
voldoening voor verteller en luisteraars
schuilt ongetwijfeld in het feit dat de mens
zijn opponenten weet te bedwingen, hun almacht weet te breken, niet alleen dankzij magische hulpmiddelen, maar ook dankzij boe
sprookje vormt derhalve de-renslimhd.Ht
verwoording van een wensdroom, die de
menselijke kwetsbaarheid en nietigheid even
doet vergeten: de held blijkt in staat de definitieve overgang tussen leven en dood op te
rekken, en zijn lot in het hiernamaals veelal
listig naar zijn hand te zetten. Enkele sprookj esvarianten hebben een etiologisch trekje, en
verklaren op metaforische wijze waar de gok
ellende in de wereld vandaan-verslaingd
komen.
THEO MEDER

Boekenoogen 1 9o3a, PP• 34-38; De Cock
1896-97; De Haan 1961; De Keyser 1927; KH M nr. 8i
en 82; Meertens 1965; De Meyere 1925c; De Mont
i 888a; Poortinga 1 979, p. 77; Poortinga 198o, pp. 99 loo; Sinninghe 1942, pp. 61-62.
STUDIES: AT 330; BP II, pp. 149-189; Draak 196o;
Liungman 1961, p. 7r; De Meyer 1 94 2 , PP• 5 1- 75;
De Meyer 1968, PP• 49-50; Scherf 1 995, 2 , Pp. 10 33 1036; Sinninghe 1943a, p. 2o; VDK pp. 320-321.

TEKSTEN:

SNEEUWWITJE

E

koningin zit in de winter te naaien
aan het venster. Zij prikt met de naald in
haar vinger, en drie rode bloeddruppels vallen in de sneeuw. Dit herinnert haar aan haar
kinderwens: `Had ik maar een kindje zo wit
als sneeuw, zo rood als bloed en zo zwart als
het (ebben)hout van het raamkozijn.' De
wens komt spoedig uit. Er wordt een dochtertje geboren: haar haar is zwart, haar lippen
zijn rood en haar huid is wit als sneeuw.
Daarom krijgt zij de naam Sneeuwwitje.
Kort na de geboorte sterft de koningin. De
koning hertrouwt met een vrouw die even
mooi als ijdel is. Zij bezit een toverspiegel,
waaraan zij telkens vraagt:
EN

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand,
Wie is de schoonste van 't hele land?
Op een dag antwoordt de spiegel niet meer
dat de koningin de mooiste is, maar haar
stiefdochter Sneeuwwitje:
0 koningin, de schoonste hier zijt gij,
maar Sneeuwwitje is duizendmaal schoner
dan gij.
In haar afgunst besluit de koningin dat haar
rivale uit de weg moet worden geruimd. Zij
geeft de jager opdracht om Sneeuwwitje naar
het bos te brengen en te doden. Als bewijs
moet hij haar longen en lever meenemen. In
het bos krijgt de jager echter medelijden met
de smekende Sneeuwwitje, en hij stelt haar in
de gelegenheid om te vluchten. Als `bewijs'
brengt de jager de longen en de lever van een
jong wild zwijn naar de koningin. De boze
stiefmoeder laat de kok de ingewanden bereiden, waarna zij ze opeet.
Intussen rent Sneeuwwitje angstig door het

Sneeuwwitje

bos en komt aan bij een klein huisje, waar het
allemaal even mooi en proper is: de tafel is gedekt met zeven bordjes en zeven bekertjes.
Tegen de muur staan zeven bedjes. Sneeuwwitje eet van ieder bordje een beetje, drinkt
een weinig uit de zeven bekertjes en gaat in
een bedje liggen slapen. 's Avonds keren de
zeven dwergen uit de bergen terug, waar ze
naar erts en goud graven. Ze bemerken dat er
van hun bordjes is gegeten en uit hun bekertjes gedronken. Dan treffen ze de schone
Sneeuwwitje in bed aan en ze laten haar slapen. De volgende ochtend vertelt Sneeuwwitje wat haar is overkomen, en de dwergen
laten haar bij hen wonen als ze voor het huishouden wil zorgen. De dwergen waarschuwen Sneeuwwitje dat ze niemand binnen mag
laten: haar stiefmoeder zal haar zeker komen
zoeken.
De koningin verneemt van de toverspiegel
dat Sneeuwwitje nog steeds de mooiste is, en
dat zij `over de bergen, bij de zeven dwergen'
woont. De stiefmoeder vermomt zich als een
oude koopvrouw en biedt bij het huisje van de
dwergen rijgkoorden te koop aan. Sneeuw-
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Litho van de firma C. Burckhardt, ca. i 870.

witje laat de vrouw binnen. De koopvrouw
trekt het rijgkoord in het keurslijf van
Sneeuwwitje zo strak aan, dat deze verstikt op
de grond valt. 's Avonds weten de dwergen
haar op het nippertje van de verstikkingsdood
te redden door de rijgveter door te snijden.
Wederom waarschuwen zij Sneeuwwitje
voor haar stiefmoeder. Deze hoort tot haar
schrik van de toverspiegel dat het prinsesje
nog steeds leeft. Ditmaal neemt de koningin
haar toevlucht tot hekserij en vervaardigt een
vergiftigde kam. Andermaal vermomt ze zich
als koopvrouw en andermaal wordt ze door
Sneeuwwitje binnengelaten. Zodra de stiefmoeder de kam door Sneeuwwitjes haar
haalt, valt zij bewusteloos neer. Zij komt pas
weer bij als de dwergen de kam uit haar haar
halen. En weer wordt ze gewaarschuwd voor
de gemene streken van haar stiefmoeder.
De koningin is woedend als ze van de toverspiegel verneemt dat zij andermaal niet in
haar opzet is geslaagd. Voor de derde keer
trekt zij eropuit, vermomd als boerin, en weet

Sneeuwwitje
Sneeuwwitje ertoe te verleiden een hap van
een vergiftigde appel te nemen. Sneeuwwitje
valt als voor dood neer, en de jaloerse stiefmoeder krijgt thuis tot haar opluchting van
de toverspiegel te horen dat zij weer de mooiste van het land is.
De dwergen doen vergeefse pogingen om
Sneeuwwitje weer tot leven te wekken. Drie
dagen treuren zij bij haar baar. Omdat het lichaam niets van zijn schoonheid blijkt te verliezen, zetten ze haar bij in een glazen doods
kist wordt op een berg gezet en steeds-kist.De
houdt één dwerg er de wacht. De dieren uit
het bos komen rouwen bij de kist.
Lange tijd ligt zij in de kist zonder dat haar
lichaam vergaat. Op een dag vindt een koningszoon de kist: hij raakt verliefd op
Sneeuwwitje en krijgt de kist van de dwergen
ten geschenke. Als dienaars de kist willen
wegdragen, struikelen zij. Door de schok
schiet het stuk vergiftigde appel uit Sneeuwwitjes keel, zodat ze weer tot leven komt. Zij
raakt verliefd op de prins en gaat met hem
mee, en het paar besluit te trouwen.
Op het huwelijk is ook de boze stiefmoeder
uitgenodigd. Inmiddels heeft zij van haar toverspiegel gehoord dat de jonge koningin nu
de mooiste is. Op de bruiloft staan er ijzeren
pantoffels op het vuur. De koningin krijgt de
roodgloeiende schoenen aan haar voeten en
ze danst daarna net zo lang tot zij er dood bij
neervalt.

Aldus verloopt 'Sneewittchen' (nr. 53) in de
Kinder- and Hausmdrehen van de gebroeders
Grimm. Als zegslieden hebben Marie Hassenpflug uit Kassel, Ferdinand Siebert uit
Treysa en Heinrich Leopold Stein uit Frankfurt am Main gefungeerd. Jacob Grimm presenteert ons dus een gecontamineerde versie
van het sprookje.

Sneeuwwitje is een van de bekendste
sprookjes. Vastgesteld moet echter worden
dat Sneeuwwitje in Nederland haar bekendheid niet zozeer dankt aan de mondelinge
overlevering, als wel vooral aan het (kinder)boek, het sprookjespark, de film, de videoband, de langspeelplaat, de cassetteband
en de c D . In een recent onderzoek onder
Duitse jongeren staat Sneeuwwitje zelfs op de
eerste plaats in de Top Tien van bekende
sprookjes. Bij meisjes staat Sneeuwwitje ook
in de Top Drie van de lievelingssprookjes.
De catalogus van volksverhalen van AarneThompson registreert voor Sneeuwwitje (AT
709) een tamelijk brede geografische verspreiding over West-Europa, met een zekere
nadruk op Ierland, IJsland en Scandinavië.
Maar het is ook gevonden in het MiddenOosten, China, India en in heel Amerika. Een
(nogal afwijkende) versie van het Sneeuwwitje-sprookje komt al voor in de Pentamerone
(1634-36) van Giambattista Basile. Hierin
voorspelt een fee dat het mooie meisje Lisa
zal sterven als zij op zevenjarige leeftijd door
haar moeder gekamd wordt. Lisa geraakt inderdaad in een dodelijke slaap en wordt in een
kamer bijgezet in zeven, in elkaar passende
kristallen kisten. Na de dood van haar moeder
ontwaakt zij, als haar tante — een barones —
haar aan haar haren uit de kist trekt. De jaloerse tante vernedert en mishandelt Lisa^ en
laat haar werken als keukenmeid. Zodra de
baron achter de ware toedracht komt, verstoot hij de barones en huwelijkt hij Lisa aan
een waardige partij uit.
Uiteraard kunnen er nog allerlei andere variaties in het verhaal optreden. Sneeuwwitje
kan een vondeling zijn. In plaats van de toverspiegel treedt wel eens een sprekende hond
op, die Spiegel heet. Het 'bewijs' van de dood
van Sneeuwwitje is meermaals een dieren hart. De dwergen kunnen ook rovers zijn. De
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glazen kist is af en -toe van goud of zilver. En
hoe wreed het ook moge klinken: soms is de
slechte koningin niet de stiefmoeder van
Sneeuwwitje, maar haar natuurlijke moeder.
Ondanks alle variatie vertoont het sprookje
van Sneeuwwitje steeds hetzelfde conflict: de
rivaliteit die de (stief)moeder ertoe brengt
haar (stief)dochter naar het leven te staan. De
vrees van de ouder om in aantrekkelijkheid te
worden overtroefd door het kind is voer voor
psychologen. Bruno Bettelheim wijst erop
dat, waar een incestueuze belangstelling van
de (stief)vader voor de (stief)dochter in veel
versies aan de fantasie van de luisteraar wordt
overgelaten, er ook enkele versies bestaan
waarin die evident is. Een minder vergaande
interpretatie vat het sprookje op als het relaas
van een psychische ontwikkeling. De situatie
van competitie en jaloezie ontstaat als een
narcistische moederfiguur merkt dat het opgroeien van een dochter impliceert dat zij zelf
steeds ouder (en onaantrekkelijker) wordt.
Elders groeit de dochter verder op en leert de
verantwoordelijkheden voor een huishouden
kennen. De moederfiguur poogt haar ontwikkeling tot puber en volwassene te dwarsbomen door haar te verleiden met fatale
schoonheidsmiddelen waarvoor het meisje
nu interesse heeft ontwikkeld (het keurslijf,
de kam). Ook de derde verleiding — de appel —
is een symbool van seksualiteit en verlies van
onschuld (vergelijk Adam en Eva). Sneeuwwitjes jeugd sterft nu: zij heeft de seksuele
volwassenheid bereikt en is spoedig onafhankelijk en rijp om te trouwen met een passende
partner. Een dergelijke interpretatie is uiteraard alleen acceptabel als men gelooft dat
sprookjes — bewust of onbewust — spiegels zijn
van de dynamiek van de menselijke psyche.
In een oudere, op Germaans-mythologische leest geschoeide interpretatie is Sneeuwwitje de maan (maangodin Freya), de stief-
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moeder is de zon, en de zeven dwergen zijn de
zeven dagen van de week. De onderliggende
mythe zou het verhaal vertellen over de strijd
van de zon tegen de maan: de zon denkt aan
het einde van de maandcyclus ten onrechte te
hebben gezegevierd. De interpretatie is gebaseerd op een lang niet in alle versies voorkomend detail uit het Grimm-sprookje: de
kleursymboliek van wit, rood en zwart. Deze
kleuren zouden bij uitstek de verschillende
stadia van de maan verbeelden.
Sneeuwwitje is op een elementair niveau
een moralistisch verhaal dat waarschuwt tegen de destructieve krachten van trots, jaloezie en egoïsme. Het sprookje verhaalt van de
triomf die wordt behaald over deze kwaadaardige karaktereigenschappen. Op een dieper
niveau, zo luidt een antropologische theorie,
doet het sprookje van Sneeuwwitje verslag
van een initiatieritueel. De heldin maakt in
feite een overgang door van kind naar volwassene. Zij doorloopt de vaste stadia van een
overgangsrite: ze neemt afscheid van haar
kindheid als zij het bos ingaat (phase ofseparation), maakt een periode van afzondering
door bij de dwergen (phase of liminality), en
keert tenslotte terug als volwassene na ontwaakt te zijn in de glazen kist (phase of reincorporation and rebirth). In `primitieve' culturen
worden deze stadia van afscheid, afzondering
en terugkeer met de nodige rituele symboliek
lijfelijk doorlopen. In latere cultuurfasen kan
het vertellen van en luisteren naar het
sprookje in feite dienst doen als initiatierite.
Vanuit een historisch-sociologische invalshoek wordt erop gewezen dat stiefverhoudingen in het verleden kwetsbaar waren. De
slechte verhouding tussen stiefmoeder en
stiefdochter is in feite geworteld in de historische realiteit van de pre-industriële samenleng. De problemen liggen onder meer op het
erfrechtelijke, sociale en affectieve vlak
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(voorliefde van de moeder voor de eigen kinderen ten nadele van de stiefkinderen). In het
sprookje wordt dus in zekere zin een reëel
probleem narratief uitgewerkt en uitvergroot.
De manier waarop het sprookje van
Sneeuwwitje thans in de herinnering van velen voortleeft, is mede beïnvloed door de
avondvullende tekenfilm snow WHiTE AND
THE SEVEN DWARFS, die Walt Disney in
1937 voor het eerst uitbracht, en die nadien
met tussenpozen weer in de bioscopen in roulatie is gebracht (en sinds 1 994 ook op video
te verkrijgen is). De gruwelijkste elementen
uit het sprookje komen in de tekenfilm niet
aan de orde: het kannibalisme van de stiefmoeder (het eten van menselijke delen symboliseert in bepaalde culturen de overname
van de kwaliteiten van de gegeten persoon) en
haar marteldood door de gloeiende schoenen. Anderzijds komt de stiefmoeder in de tekenfilm ook niet bepaald prettig aan haar
einde. Als ze Sneeuwwitje met de appel heeft
vergiftigd, stort ze achtervolgd door de dwergen in een ravijn. Het diabolische karakter
van de koningin wordt benadrukt door haar
heksenpraktijk uitgebreid in beeld te brengen. In de tekenfilm is de drievoudige moordpoging gereduceerd tot de appelmoord, wat
de vaart in het verhaal ten goede komt, en tevens de aandacht afleidt van Sneeuwwitjes
naïviteit.
In SNOW WHITE van Walt Disney zijn de
karakters van de dwergen, die allen een sprekende naam krijgen, met veel humor uitgewerkt. Overigens delven zij in de mijn niet
naar erts en goud, maar naar edelstenen.
Naast spanning en humor is aan de film ook
een dosis romantiek en burgerdeugd toegevoegd. Sneeuwwitje heeft in een van de eerste
scènes van de film al een ontmoeting met haar
uitverkoren prins, die haar liefdevol toezingt.

Als zij in haar glazen kist ligt, ontwaakt zij
door een kus van haar prins — een motief dat
Disney kennelijk aan » Doornroosje (AT 410)
heeft ontleend, en dat bepaald meer appelleert aan gevoel voor romantiek dan de prozaïsche val van de kist. De projectie van burgerdeugden als reinheid en opgeruimdheid
treffen we in de film vooral aan in de scènes in
het dwergenhuisje. Zodra Sneeuwwitje het
huisje van de mannetjes in wanorde aantreft,
begint zij er ongevraagd het huishouden te
bestieren (zoals het een vrouw in het ideaalbeeld van de jaren dertig betaamde). Zij ontpopt zich in een mum van tijd tot een keukenprinses en zingende huisvrouw, die geobsedeerd blijkt door nijver was-, poets- en veegwerk en een fixatie heeft op hygiëne. Niet in
de laatste plaats omdat zij allemaal een beetje
verliefd zijn op Sneeuwwitje, laten de dwergen zich binnen de kortste keren door haar
domineren en bemoederen. Voor ze het weten worden de kleine mannetjes op tijd naar
bed gestuurd, omdat ze de volgende ochtend
weer vroeg op moeten.
Welke invloed de tekenfilm van Disney kan
hebben op de weergave van de vertelling, kan
goed gedemonstreerd worden aan de hand
van twee schriftelijke versies die zijn genoteerd ten behoeve van het Nederlandse
sprookjespark De Efteling. Op 3 mei 1952
werd in dit recreatiepark in het Brabantse
Kaatsheuvel een sprookjesbos geopend naar
een ontwerp van de beroemde schilder Anton
Pieck. In 1962 wijdde Bob Venmans een
boekje aan het tienjarig bestaan `met 14 voorleessprookjes, 36 illustraties van Anton Pieck
en vele foto's'. Het voorleessprookje van
Sneeuwwitje staat op dat moment nog erg in
de traditie van de gebroeders Grimm. Wel is
de driedubbele moordpoging hier eveneens
teruggebracht tot de ene poging met de appel, en zijn de gruwelijke elementen van het
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kannibalisme en de gloeiende schoenen afwezig (met het oog op de tere kinderziel?). Aan
het slot wordt de ijdelheid van de boze stiefmoeder ditmaal gebroken met een vernederende straf: haar haren worden afgeknipt, en
zij moet gehuld in lompen het vuilste stalwerk
opknappen. De toverspiegel mag men nog
slechts vragen wie de lelijkste in het land is, en
hij zal antwoorden: de werkmeid in de stal.
Invloed van de Walt-Disney-versie is in dit
geval nog niet aantoonbaar.
Anders is dat gesteld met de versie die Martine Bijl schreef voor het nieuwe sprookjesboek van De Efteling in kleurendruk. Ditmaal wordt veel meer het verhaalstramien gevolgd dat door Disney is uitgezet. Enkele details bewijzen dat: de dwergen werken nu in
de diamantmijn, en het lied dat zij zingen,
met hak-geluiden ('Van tik tik tik, van tak tak
tak') en de uitroep 'Hého', is duidelijk ontleend aan de Disney-film. Ook de naamgeving van de dwergen is gebaseerd op de film,
waarschijnlijk op de Amerikaanse versie. In
de film heten de dwergen Doc, Happy (in
de Nederlandse nasynchronisatie: Giegel),
Grumpy (Grumpie), Sneezy (Niezel), Bashful (Bloosje), Sleepy (Dommel) en Dopey
(Stoetel). In de versie van De Efteling heten
ze achtereenvolgens: Proffie, Vrolijk, Mopperpot, Hatsjie, Sloompie, Slapie en Gekkie.
Verder zijn de achtervolging van de boze
stiefmoeder door de dwergen alsmede haar
val in het ravijn uit de Disneyfilm afkomstig.
Wel lijkt de vertelster te hechten aan het slot
waarin de doodskist valt en het stuk appel uit
Sneeuwwitjes keel schiet.
Het voorafgaande toont dat de moderne
media een rol zijn gaan spelen in de overdracht of revitalisatie van volksverhaal-materiaal. Aan herbewerkingen lijkt voorlopig nog
geen einde te zijn gekomen: in 1996 bewerkte
Jules Deelder het sprookje bijvoorbeeld weer
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voor het Rotterdamse Jeugdtheater Hofplein, met een zwarte Sneeuwwitje in de
hoofdrol. Mede dankzij boeken, film, toneel
en video — en veel minder dankzij puur mondelinge overlevering — heeft het verhaal van
Sneeuwwitje zich in ons collectieve geheugen
genesteld. In een Nederlandse tv-commercial werd in 1995 door een slimme reclamemaker ingespeeld op deze gedeelde kennis
van (de Disney-versie van) het sprookje. De
kijker ziet in animatiebeelden de prins van
zijn witte paard stappen. Sneeuwwitje ligt in
een glazen kist opgebaard. Rond de kist ziet
de prins de zeven dwergen staan. Ze hebben
zichtbaar verdriet. De prins knielt voor de
kist om Sneeuwwitje wakker te kussen. Maar
dan stoot hij zijn kop wel zo ongenadig hard
tegen dat dichte glazen deksel, dat de barsten
in de kist springen. De commentaarstem
spreekt op jolige toon: `Soms zit het mee,
soms zit het tegen. NOG -verzekeringen!'
THEO MEDER
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DE SOLDAAT EN
DE KONING (INCOGNITO)

EN sergeant raakt buitengewoon gefrustreerd vanwege het feit dat hij nooit promotie maakt en dat hij steeds gepasseerd en
gekoeioneerd wordt. Op een dag staat zijn
besluit vast: hij verlaat de kazerne en deserteert. Wanneer de sergeant het bos intrekt
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ontmoet hij de koning, die de jachtstoet is
kwijtgeraakt en nu verdwaald is. Het tweetal
raakt aan de praat. De sergeant herkent de koning niet, en de koning verzwijgt wie hij is.
De sergeant vertelt dat hij gedeserteerd is en
klaagt over het leger.
Tegen de avond vragen de sergeant en de
koning ergens onderdak, maar de dienstmeid
waarschuwt hen: 's avonds komen er steeds
rovers, met wie de reizigers altijd eerst moeten kaartspelen. Daarna maken de rovers telkens ruzie, doden de reizigers en beroven ze.
De sergeant heeft een plan om de rovers te
vangen: als hij tijdens het kaartspelen de koning op zijn voet trapt, moet deze het licht
uitblazen. Daarna zullen ze de rovers overmeesteren. Even later gaan ze kaartspelen
met de rovers. Een hond loopt over de voet
van de koning. De koning blaast het licht uit.
De sergeant grijpt zijn sabel en slaat op de rovers in. Benauwd kruipt de koning in een
hoekje. De rovers smeken om genade en
vluchten gewond.
Daarna weet de koning de sergeant te overreden naar de kazerne terug te keren. De volgende dag wordt de sergeant aan het hof ontboden. `Da's verraje spul', denkt de sergeant,
maar dan herkent hij in de koning zijn reismakker van de vorige dag. Omdat de sergeant
het leven van de koning heeft gered, wordt hij
bevorderd en moet hij de misstanden in het
leger rechtzetten.

Ditverhaal kreeg de arts-verzamelaar C. Bakker in I 90 I te horen van veehouder Dirk
Schuurman. In 1903 hoorde hij een andere
versie van het sprookje van een man die hem
naar een patiënt in Uitdam (Noord-Holland)
moest roeien. In deze versie is de koning weer
incognito in het bos verdwaald. Daar ontmoet hij een arme man die de koning gaat be-

van een i 6e-eeuwse editie van de
ridderroman Karel ende Elegast: de confrontatie
van Karel de Grote met de verbannen hertog,
nu roofridder, Elegast.
Titelpagina

zoeken: `Ik ben zooveul as een gepensioneerd
soldaat, en nou gaan ik om verhoging van
pensioen vragen an de koning, en as ie me dat
niet geve, dan gooi ik ers een stien voor zijn
smoel die ik in me zak heb.' De koning verzwijgt wie hij is en samen gaan ze op pad. In
een herberg weet de soldaat de moordzuchtige rovers te weerstaan. De volgende dag
komt de soldaat aan het hof. De koning stuurt
een minister op de soldaat af met de opdracht
de verhoging van het pensioen te weigeren.
Prompt krijgt de minister een steen voor zijn
hoofd. Dan wordt de soldaat een kwartiertje
in het gevang gezet, waarna de koning zich
aan hem bekend maakt. De koning beloont
de soldaat voor de dapperheid waarmee hij
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het leven van de koning heeft beschermd; hij
mag tot zijn dood aan het hof blijven.
Dit sprookje staat in de catalogus van
Aarne-Thompson geregistreerd als AT 952,
`The King and the Soldier'. In Nederland
kennen we het uit Noord-Holland, Friesland
en Groningen; uit Vlaanderen is maar één
versie bekend. Het sprookje is ook te vinden
in de Kinder- and Hausrndrehen van de gebroeders Grimm, en staat opgetekend als `Der
Stiefel von Büffelleder' (nr. 199). In deze versie beschikt de soldaat over toverkracht. Na
het uitspreken van een formule in het rovershol blijven alle rovers als verstijfd zitten en
kunnen ze daarna gemakkelijk worden ingerekend.
Een versie met dit magische element — de
rovers verstijven — heeft C. Bakker in 1903
eveneens van een roeier uit Uitdam gehoord.
De persoon die hierdoor gered wordt, is
evenwel niet de koning, maar een rijke veeboer. In Groningse versies van dit sprookje is
het een rijke koopman die het leven gered
wordt door een beul. Via toverij laat de beul
de rovers verstijven, maar de ene rover op wie
de magie geen vat heeft, slaat hij het hoofd af.
Dat het in de roversherberg niet pluis was,
werd de koopman en de beul al duidelijk toen
zij soep geserveerd kregen waarin een hand
dreef.
Een Friese versie die in de i ge eeuw door
S.K. Feitsma is opgetekend, bevat een extra
spookgeschiedenis, en de gedeserteerde en
door de koning gerehabiliteerde soldaat
trouwt uiteindelijk met de dochter van de eigenaar van de spookherberg. De Frieseverzamelaars Dam Jaarsma en Ype Poortinga noteerden het sprookje in respectievelijk ca.
1953 en september 1971 uit de mond van
mollenvanger Anders Bijma uit Boelenslaan.
In zijn vertelling is het de koning van Hannover die incognito, als jager vermomd, een
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huzaar ontmoet. De huzaar schakelt in de
herberg de rovers uit en bevrijdt een jonge
vrouw die er gevangen werd gehouden. 's
Nachts laat de koning de kleding van de huzaar verwisselen voor een generaalsuniform.
Tijdens de officiële ontmoeting aan het hof
met de koning wordt de huzaar alles duidelijk. Hij wordt bevorderd tot generaal en
trouwt met de bevrijde vrouw.
De oudst bekende Nederlandstalige literaire AT -952- bewerking (of een `voorstadium' van het latere sprookje) verhaalt niet
van een soldaat en een koning, maar van een
ridder en een koning. Het betreft de 13 eeeuwse berijmde ridderroman Karel ende Elegast. Karel de Grote wordt 's nachts tot driemaal toe door een engel gemaand om te gaan
stelen. Incognito en in volle wapenrusting
trekt Karel 's nachts gehoorzaam het bos in.
Daar staat hij plotseling oog in oog met de
wegens diefstal verbannen hertog Elegast, die
thans als roofridder en als meesterdief-mettoverkracht aan de kost komt door de rijken te
bestelen. Als Karel het tweegevecht wint, gaat
het tweetal op verzoek van de zich Adelbrecht
noemende koning uit stelen. Elegast blijkt
zijn vorst nog steeds trouw: hij weigert om bij
Karel te gaan stelen. In plaats daarvan wordt
bij Eggeric van Eggermonde ingebroken.
Met toverkunst weet Elegast het kasteel binnen te dringen. Elegast is in de slaapkamer
evenwel te luidruchtig — hij probeert nota
bene een zadel met gouden belletjes te stelen!
— en moet zich onder het echtelijke bed verstoppen. Vanonder het bed hoort Elegast het
ontwaakte paar spreken over een complot om
de koning te vermoorden. De vrouw van Eggeric, een zuster van koning Karel, tracht
haar man de moordaanslag uit het hoofd te
praten. De laaghartige Eggeric beantwoordt
haar woorden met fysiek geweld: hij slaat zijn
vrouw een bloedneus. Elegast vangt haar
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bloed op in zijn handschoen. Als hij Karel op hij met de koning zelf is opgetrokken. Evende hoogte brengt van de geplande moordaan- tuele straf (voor desertie of diefstal) wordt opslag, toont hij de handschoen vol bloed om geheven, en de koning geeft de ridder of de
zijn relaas kracht bij te zetten. Karel begrijpt soldaat eerherstel, beloning en/of een pronu Gods bedoeling achter het bevel om te motie. In sommige gevallen zit aan de ontgaan stelen. Tijdens de hofdag worden Egge
knoping een huwelijk vast.
ric en zijn kornuiten ontwapend en gearresAnderzijds zijn er opvallende verschillen.
teerd. In een juridisch tweegevecht overwint Ten eerste is daar het perspectiefverschil. In
de trouwe Elegast de verraderlijke Eggeric. Karel ende Elegast staat koning Karel meer op
Elegast wordt in ere hersteld en hij krijgt de de voorgrond; het verhaal begint in elk geval
weduwe van Eggeric tot bruid.
bij hem, en pas in de loop van de vertelling
De bronnenproblematiek is nogal gecom- wordt de rol van Elegast belangrijker. In de
pliceerd. Een plausibele hypothese luidt dat sprookjes wordt meestal niet het avontuur
Karel ende Elegast gemodelleerd is naar het van de koning verteld, maar dat van de sol(thans verloren gegane) Franse Chanson de daat. Dit perspectiefverschil hangt waarBasin, en dat deze Franse tekst op zijn beurt schijnlijk samen met het verschil in vertellers
een in een ridderlijk-feodaal jasje gestoken en publiek. Karel ende Elegast was in oorsprookje (of sprookjescomplex) is.
sprong geschreven voor een select aristocraWelke redactie van het AT-952- sprookje tisch gehoor, alhoewel de tekst later ook is gedan eventueel de bron is geweest, valt lastig drukt voor een (elitair) burgerlijk publiek. In
uit te maken. Verschillende overeenkomsten de bovenvermelde sprookjes prevaleert de
met de hierboven samengevatte sprookjes meer volkse invalshoek en ligt de sympathie
springen in het oog. Dat de soldaat in de mid- bij de hoofdpersoon, die qua sociale status
deleeuwen een ridder was, zal niemand ver- dichter bij verteller en luisteraars staat.
bazen. Op de een of andere manier plaatst de
Wat verder in de sprookjes steeds ontsoldaat of ridder zich vaak buiten de wet of breekt: de koning krijgt geen goddelijke oponttrekt hij zich aan het gezag. Hij is bijvoor- dracht om te gaan stelen. In het sprookje
beeld roofridder of een gedeserteerd soldaat. komt de koning wel in levensgevaar (rovers
Bij de ontmoeting in het bos blijft de koning staan hem naar het leven), maar er is geen
incognito. De ridder of de soldaat gaat de ko- sprake van een complot tegen de koning.
ning het leven redden, alleen weet hij dat zelf Verder is de soldaat geen meesterdief. De solnog niet. De ridder of de soldaat slaagt erin daat en de koning trekken er dan ook heleom gevaarlijke criminelen uit te schakelen, maal niet op uit om te gaan stelen! Kortom:
die het direct of indirect op het leven van de enkele belangrijke plot-elementen in Karel
koning hebben voorzien. Net als de ridder ende Elegast ontbreken in veel AT-952bezit de soldaat soms toverkracht. Zo be- sprookjes.
schikt Elegast over magie waarmee hij de dieHet ligt voor de hand om te veronderstellen
ren kan verstaan, mensen in slaap kan bren- dat de dichter deze elementen aan de sprookgen en gesloten deuren kan openen. De sol- jesstof heeft toegevoegd ten behoeve van de
daat heeft in bepaalde gevallen de magische compositie van zijn ridderepos. De auteurs
kracht om mensen te laten verstijven. Uitein- van de Middelnederlandse Roman van Waledelijk komt de ridder of soldaat erachter dat wein (AT 550) zijn immers evengoed vrij met
-
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hun sprookjesstof omgesprongen (» Gouden sprookjesschat van verschillende landen opvogel). Toch kan deze conclusie voorbarig genomen, nadat een deel der motieven aan de
zijn. Met name de elementen `diefstal' en sprookjesstijl aangepast waren' (p. 45)•
Met de genoemde `andere sprookjesmotie`complot' kunnen wel degelijk aangewezen
worden in AT-952- sprookjesversies uit ven' komt de Elegast-figuur in het geding, de
Duitsland, Tsjechië, Polen, Litouwen, Rus- meesterdief-met-toverkracht, over wiens
land en Mongolië (18e-toe eeuw). In het herkomst ook is gedebatteerd. De slimme
Russische sprookje `De tsaar ende dieft bera- trucs en magische eigenschappen waarover
men bojaren een complot tegen de tsaar. In hij specifiek in de ridderroman beschikt, bezit
het Mongoolse sprookje lezen sterrenwiche- hij in de andere AT-952-sprookjesversies niet.
laars in de sterren dat het leven van de khan En hij steelt in het AT-95 2 -sprookje nooit een
bedreigd wordt; om aan deze dreiging te ont- zadel met belletjes uit de slaapkamer waar zijn
slachtoffers liggen te slapen. Er is gewezen op
snappen moet de khan uit stelen gaan.
De kip-en-ei-discussie heeft de gemoede- mogelijke ontlening aan het van oorsprong
ren onder volksverhaalonderzoekers een tijd Egyptische meesterdief-sprookje dat bekend
beziggehouden, zonder dat dit tot een defini- staat als de » Meesterdief: het schathuis van
tieve oplossing heeft geleid. Anders dan de Rhampsinitos (AT 950). Voorts is Elegast (via
Roman van Walewein heeft Karel ende Elegast de reconstructie tot 'Elvegast') wel geïdentieen behoorlijke schriftelijke verspreiding ge- ficeerd met de Germaans-mythische koning
kend in meerdere talen. Het is dus best moge- der elfen Oberon. De aangewezen overeenlijk dat de ridderroman, in navolging van het komsten zijn echter uiterst miniem. De
Chanson de Basin, de inspiratiebron is geweest grootste gelijkenis valt te constateren met
voor alle hieruit voortkomende AT-952- elementen uit andere meesterdief-sprookjes,
sprookjesversies. In deze voorstelling van za- zoals `Der Meisterdieb' en `Der Teufel mit
ken komt het mondelinge sprookje dus voort den drei goldenen Haaren' bij Grimm (resp.
uit de literaire tekst. Het omgekeerde is even- nr. 192 en 29), en het verwante Siciliaanse
min onmogelijk, namelijk dat eind i 2 e eeuw sprookje over de meesterdief Caruseddu (AT
het sprookje met `diefstal' en `complot' al 1525A en AT 461). Hierin dient een dief iets te
kant en klaar bestond om door de dichters tot stelen uit een slaapkamer (soms een deken
chanson en roman te worden bewerkt. met gouden belletjes!), maar moet hij zich
Warmste pleitbezorgster voor deze theorie is onder het bed verstoppen omdat de slapers
Marie Ramondt. Het is echter ook mogelijk wakker worden. De scène eindigt soms met
dat Chanson de Basin en Karel ende Elegast lite- de mishandeling van de echtgenote.
Het sprookje van de soldaat en de koning is
raire tussenschakels hebben gevormd, die aan
de reeds bestaande sprookjesstof hier en daar door alle eeuwen heen een verhaal over erde elementen `diefstal' en `complot' hebben kenning en beloning geweest. In Karel ende
toegevoegd. Deze stelling neemt H.W.J. Elegast ligt het perspectief weliswaar bij de
Kroes in. Hij veronderstelt een vroeg bestaan koning, maar de levensreddende daad van
van `een sprookje, dat in de riddertijd tot een ridder Elegast is een centraal moment in het
Karelsage omgewerkt en met andere sprook- verhaal. Die daad wordt erkend en beloond.
j esmotieven uitgebreid werd. In latere tijd is Door het `complot'-element in de roman is
het epos in zijn hoofdtrekken weer in de het ook een verhaal over feodale trouw en on-
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trouw. Juist de verbannen hertog Elegast
blijkt zijn vorst trouw te zijn gebleven (hij
weigert bij Karel in te breken en redt zijn leven), terwijl de vertrouweling hertog Eggeric
een verrader en potentiële koningsmoordenaar blijkt te zijn. Deze wanverhouding
wordt rechtgetrokken: Elegast wordt gerehabiliteerd, Eggeric in een duel gedood. Hierbovenop komt in Karel ende Elegast het thema
van het godsvertrouwen. Karel begrijpt de
opdracht van God om uit stelen te gaan absoluut niet: de koning is rijk genoeg en hoeft niet
te stelen. Desondanks stelt Karel vertrouwen
in Gods opdracht. Uiteindelijk wordt dit ver
niet beschaamd: de koning staat on--trouwen
der de bijzondere bescherming Gods.
Deze christelijke component ontbreekt in
de jongereAT-952-sprookjes. Hierin wordt
veel meer het profane verlangen van de mens
naar erkenning en beloning verwoord. De
held is een persoon van weinig aanzien: vaak
een soldaat, soms een beul. Niet zelden is de
held gefrustreerd door de miskenning van
hogerhand: hij krijgt geen promotie, zijn
pensioen is te klein enzovoort. Zijn onvrede
brengt hem er soms toe om te deserteren.
Maar dan, zonder er weet van te hebben, redt
hij het leven van een superieur en vindt zijn
nobele daad erkenning. Voor het redden van
de koning, en soms louter voor het bestrijden
van de misdaad, krijgt hij zijn welverdiende
beloning. Eindelijk gerechtigheid.
THEO MEDER

Boekenoogen 1 9o5b, PP• 58-59, I03-I06;
Boekenoogen 1907-08, pp. 22-30; Dykstra 1895-96,
II, pp. 58-61; Huizenga-Onnekes 1928, PP• 4 1- 44;
Jaarsma 1 954, pp. 188-189; KHM nr. i99; Ter Laan
1 93 0 , PP• 1 95 -1 9 6 ; Poortinga 1 979, pp. 2 55 -2 5 6 ;
Poortinga 1981, pp. 93-103; Rombauts 1979.
STUDIES: AT 952; BP III, pp. 450-454; EM VIII, k01.
175-178; Janssens 1988; Kroes 1973; Liungman 1961,
pp. 246-247; De Meyer 1968, p. 98; Ramondt 1917;
Ramondt 1951; VDK p. 386.
TEKSTEN:
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R was eens een dominee die zich verbeeldde, dat hij een glazen been had en
niet meer lopen kon. In dezelfde omgeving
woonden twee dieven die met stelen en stropen aan de kost kwamen, Pieter en Harke.
Op een nacht willen deze twee van een winkelier een vet schaap stelen en slachten, maar
dan ruiken ze onraad en ze vluchten. Wel pikken ze vlug een zak noten mee. Harke gaat
toch terug om het schaap te halen, Pieter verdeelt intussen op het kerkhof de noten: `Deze
zijn voor mij, die voor jou.' De dominee, die
naast de kerk woont, kan niet slapen en hoort
het tellen op het kerkhof. Hij vreest dat het
einde der tijden nabij is en dat de botten al
verdeeld worden. Hij laat zijn vrouw de meester halen en die moet hem naar het kerkhof
dragen. Als ze dat naderen denkt Pieter dat
Harke er met het schaap aankomt en roept:
`Kom snel, ik heb het mes al scherp!' Dit is te
veel voor de meester: hij laat de dominee vallen en vlucht. En de dominee volgt hem. Hij
kan weer lopen.

Dominees en pastoors moeten het in het humoristisch-anekdotische volksverhaal maar
al te vaak ontgelden. Hun vaak wat problematische verhouding met (delen van) hun kudde,
het spanningsveld tussen leven en leer waaraan ook zij niet ontkomen, hun van de gewone stervelingen afwijkende leefwijze: dit
alles maakt hen tot voortdurende mikpunten
van spot. In onze streken gaat het meestal om
tamelijk goedaardige humor, maar daar waar
de geestelijkheid gezien wordt als verlengstuk
of deel van onderdrukkende machtsstructuren is er vaak ook bijtende spot, die zich in de
loop der tijden heeft uitgekristalliseerd in
honderden, vaak wijd verspreide en onge-
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meen populaire verhaaltypen. Nauw verbonden met dominee en pastoor in deze verhalen
is de koster of schoolmeester, in het verleden
vaak een en dezelfde persoon. Soms wordt
deze, zoals hier, met de geestelijkheid over
één kam geschoren, vaak ook wordt hij afgeschilderd als een tegenspeler die de geestelijkheid met zijn boerenslimheid gemakkelijk
overtroeft (vergelijk de » Gestolen koe).
Bovenstaande lezing, die Dam Jaarsma
( 1 9 1 4 9 1 ) omstreeks 1950 in het Friese Boe
optekende, is als voorbeeld gebruikt-lensa
van het verhaaltype AT 1791, `The Sexton
Carries the Parson'. In dit verhaaltype worden gewoonlijk twee zaken op de korrel genomen: de levenswijze van de dominee/pastoor (hij is slecht ter been omdat hij de wijnfles niet kan laten staan en zo podagra heeft
gekregen) en zijn angst (en die van de koster/meester) voor de dood, spoken of het naderende einde van de wereld, waar hij toch zo
vol smart op zou moeten wachten. Deze lezing lijkt beïnvloed door een bekend verhaal
uit 1834 ('De klunskonk fen us áld domeny';
Het `kluin'been [het door het vele Groninger
`kluin'bier zwak geworden been] van onze
oude dominee) van de geliefde Friese volksschrijver Eeltsje Hiddes Halbertsma (17971858). In deze lezing worden twee verschillende redacties gecombineerd: in de eerste
zijn de man en zijn drager bang voor mannen
die noten of iets dergelijks verdelen (zij denken dat God en de duivel de wederopgestandenen verdelen), in de tweede voor een dief
die denkt dat zijn maat met het schaap eraan
komt en vraagt of hij vet genoeg is of meedeelt dat hij het mes al geslepen heeft.
We kennen dit verhaal vanaf de middeleeuwen. Omstreeks 1300 duikt het op in exempelverzamelingen, voor het eerst in de Alphabetium narrationum van Arnold van Luik. In
Frankrijk werd het motief ook tot een fabliau,
-
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een berijmde klucht, verwerkt. In de i 6e
eeuw blijkt deze verbinding van lering en vermaak dan vooral in Duitsland zeer geliefd en
verschijnt het verhaal in allerhande kluchtboeken, bijvoorbeeld in het Rollwagenbuchlein
(1555) van Jorg Wickram (ca. 1505 - voor
1562): `Wie zwen dieb einem Pfaffen das Podegram vertriben'. De Neurenberger Meistersinger Hans Sachs (1494-1576) bewerkte
het zelfs meerdere malen. Hij baseerde zich
op een verhaal uit de Schimpf and Ernst (I 522)
van Johannes Pauli. Uit dit boek werd het ook
overgenomen in de verzameling Een nyeuwe
clucht boeck (Antwerpen 15 54)• Ook later bleef
het in de populaire literatuur een rol spelen,
in almanakken bijvoorbeeld. Tot een blijvende bekendheid droeg ook een berijming
van August Langbein (1757-1835) bij: `Das
Abenteuer des Pfarrers Schmolke and
Schulmeisters Bakel'.
Geen wonder dat dit type in jongere tijd ook
in de mondelinge overlevering blijkt te circuleren. Het schijnt een uitgesproken Europees
verhaal. In heel Europa is het genoteerd, het
vaakst in Noord- en West-Europa en Duitsland. Van hieruit werd het meegenomen naar
Amerika en ook daar werd het weldra overal
verteld. Het bleek met name geliefd bij de
Afro-Amerikanen. Zij maakten van de geestelijke vaak een oude plantage-eigenaar en
van de drager zijn vertrouwde huisslaaf. Uit
Nederland zijn een twintigtal lezingen bekend, uit Vlaanderen acht.
JURJEN VAN DER KOOI

De Blécourt 1980, nr. 3.II-I2; De Blécourt 1981, nr. I I o; Boekenoogen 1 907-o8, pp. 6364; Jaarsma 1 98 7, pp. 55 57; De Meyere 1925-33, II,
p. 242; Pleij 1983, nr. 31 (I); Poortinga 1 979, P• 339;
Tinneveld 1976, nr. 113.
STUDIES: AT 1791; EM VIII, kol. 676-681; De Meyer
1 968, p. 129; Liungman 1961, p. 337; Sinninghe
1943a, p. 42; VDK pp. 546-547•
TEKSTEN:
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DE STENEN GAST / DON JUAN

EN rijke heer, die aan God noch gebod
gelooft, geeft een groot feest. Als hij
voor het diner met zijn gasten over een kerkhof wandelt, spot hij zoals gewoonlijk met alles wat heilig is. Hij schopt tegen een doodshoofd en zegt: `Als er inderdaad een leven na
de dood is, dan nodig ik deze dode uit op ons
feestmaal.'
's Avonds tijdens het diner wordt er onverwachts aangebeld. De bediende kondigt aan
dat een geraamte met een witte mantel vraagt
of hij meneer kan spreken. De heer laat de
door hem genode gast binnen om hem over
het hiernamaals te laten vertellen. Het spook
spreekt: `Omdat u mij zo oneerbiedig behandeld hebt, kom ik u straffen. Ik ben uw vader!
En als u niet gelooft aan de onsterfelijkheid
van de ziel, weet dan dat ik ook ongelovig was
en daarom eeuwig moet branden in de hel.'
Hierop grijpt het spook de heer en smijt hem
dood tegen de muur. Het neemt de ziel van de
ongelovige mee naar de hel.

Dit macabere sprookje, dat ook wel als sage
wordt aangemerkt, is in de catalogus van
Aarne-Thompson geregistreerd als AT 470A,
`The Offended Skull (Statue)'. We treffen het
verhaal verspreid over heel Europa aan, alsmede in Noord- en Zuid-Amerika en in
China. In Nederland is het verhaal negen
keer uit de mondelinge overlevering opgetekend in Friesland. De oudste versie, een
exempel, dateert uit het midden van de 14e
eeuw. Gelet op het enorme aantal versies, is
er sprake van een zeer populair verhaaltype.
Dit is mede te danken aan het feit dat de ver
vanaf de z 7e eeuw een belangrijke rol-halstof
in de literatuur, muziek en andere kunstvormen ging spelen. Op dat moment heeft ook

de figuur Don Juan (en de `stenen gast') zijn
intrede gedaan.
Het verhaaltype is rijk aan varianten en
komt ook als volkslied voor. In bepaalde versies is de hoofdpersoon geen heer, maar een
boer (in Nederlandse versies wel de Achtkante Boer, een beruchte rover; vergelijk »
Boerke Naas), terwijl in andere lezingen zijn
plaats zelfs door meerdere personen (bijvoorbeeld twee jongens) kan worden ingenomen.
Ook kan de welbewuste godslastering zijn
vervangen door een in dronkenschap gegeven gelegenheidsschop tegen het doodshoofd
(het doodsbeen, het graf enzovoort). Een belangrijk punt van variatie vormt de hoedanigheid waarin de gast verschijnt. Zo kan de gast,
behalve een geraamte met een witte mantel
(en gloeiende ogen), ook een schedel, een stenen beeld of zelfs een normaal ogende jongeman zijn.
Het aantal variaties in dit verhaaltype is zo
veelomvattend en divers dat men zelfs kan
spreken van vier afzonderlijke subtypen in de
schriftelijke versies en de mondelinge overlevering, die tevens ieder hun eigen interpretatie van het verhaal met zich meedragen. Een
zeer grote invloed op de mondelinge verhaalcultuur rond Don Juan heeft het zogenaamde
exempel-subtype gehad, waarin een dronkaard een schedel op het kerkhof uitnodigt.
Dit type is voornamelijk terug te vinden in
prekenverzamelingen van de 14e tot de 18e
eeuw. Voornaamste doel is het waarschuwen
voor de nadelige gevolgen van drankgebruik.
De 14e-eeuwse Breslauer versie van het verhaal past eveneens binnen dit subtype.
Ook van grote invloed was het Leontiussubtype. Hierin is de hoofdfiguur een graaf
die sympathiseert met het epicurisme en de
leer van Machiavelli en dientengevolge het
bestaan van het hiernamaals ontkent. Dit
subtype heeft als doel om te waarschuwen

Stenen gast

347

Illustratie van G. van der Meer in: Y. Poortinga,

voor de gevolgen van godslastering (de loochening van de hiernamaalsleer) en kan worden teruggevonden in onder andere volksboeken en in een jezuïetendrama uit 1615.
Het zogenaamde Don-Juan-subtype heeft
op de mondelinge overlevering maar weinig
invloed gehad. Het geniet heden ten dage de
meeste bekendheid, maar dat is vooral te danken aan de rol die de literatuur en de muziek
gespeeld hebben in de verbreiding van de
Don-Juan-thematiek. In dit subtype is de
hoofdfiguur een egoïstische rokkenjager die
in conflict raakt met een gast die letterlijk van
steen is. Het betreft het standbeeld van een
man die hij in een duel doodde nadat hij diens
dochter onteerd had. Het beeld wordt schertsend door Don Juan uitgenodigd en ziet zijn
kans schoon om wraak te nemen. De verspreiding van dit subtype beperkt zich tot
West- en Zuid-Europa. De interpretatie
moet waarschijnlijk gezocht worden in een
waarschuwing voor de gevolgen van hedonisme en/of ander buitensporig gedrag. Dit

nauwelijks terug te vinden. Wel wordt deze
thematiek terloops vermeld in een in Nederland en Vlaanderen diverse malen opgetekende volksliedversie uit de 17e of i 8e eeuw,
die dankzij opname in het populaire liedboekje De Overtoomsche Marktschipper tot in
deze eeuw bekend bleef. Hierin wordt gezegd
dat een zekere heer er genoegen in schepte
om dag en nacht met 'daemen' (of soms zelfs
`hoeren') te 'domineeren'. De dochter van de
heer speelt in dit lied de rol van morele grensrechter (overigens zonder succes).
Tot slot is er nog het galgen-subtype.
Hierin wordt niet een schedel, standbeeld of
iets dergelijks uitgenodigd, maar één of meer
(meestal drie) gehangenen aan een galg. Dit
subtype is vooral te vinden in de kroniekliteratuur van de 16e en ie eeuw en wil met

gegeven is in de volksverhaalversies niet of

name aanzetten tot respect voor de doden.

De ringfan it jocht. Baarn/Ljouwert 1976.
De provocerende schop tegen het doodshoofd
wordt hier gegeven door het rovertype de Achtkante Boer.
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De invloed van het subtype beperkt zich tot gaans te zien hoe zondaars na hun dood gede volksoverlevering in Midden-Europa. straft worden. Ook hier sterft het slachtoffer
Ook de gebroeders Grimm hebben er een meestal spoedig na zijn (late) terugkeer. Van
versie van opgetekend. Zij namen hem als het type AT 470 is in Friesland een negental
`Gaste vom Galgen' op in hun Deutsche Sagen. versies opgetekend.
Zoals gezegd is de Don-Juan-thematiek pas
De tot nu toe besproken versies van het ver
bestonden uit slechts één episode.-haltype tot volle wasdom gekomen in de literatuur en
Het is echter ook mogelijk dat het verhaal de muziek, en niet in de volksverhaaltraditie.
niet eindigt met de reis naar de hel, maar nog Hierbij is echter meestal de specifieke Doneen vervolg krijgt. Dit is meestal het geval Juan-episode zoals hierboven besproken in
wanneer er sprake is van een verband tussen de zeer vele bewerkingen sinds de 17e eeuw
de verhaaltypen AT 470A en AT 470, `Friends volledig verdwenen. Tegenwoordig wordt
in Life and Death'. Het is zelfs mogelijk om Don Juan dan ook vooral geassocieerd met
louter rokkenjagerij in plaats van met de geAT 470A te interpreteren als een fase of motief uit het verhaalverloop van AT 470. Het beurtenissen uit het hierboven beschreven
laatstgenoemde type heeft betrekking op een verhaaltype. Don Juan en de stenen gast derelatie tussen twee vrienden die zo hecht is den hun intrede in de literatuur in het toneel
El Burlador de Sevilla y convidado de piedra-stuk
dat ze gezworen hebben elkaar na de dood
van één van hen weer op te zoeken. Dit ver- (1630) van de Spaanse monnik Gabriel Télhaaltype verloopt globaal als volgt: na de bo- lez, beter bekend als Tirso de Molina. Het is
vengenoemde gezworen eed bezoekt de dode mogelijk dat deze dichter een link heeft gezijn nog levende vriend (al dan niet tijdens legd tussen de hem wellicht bekende sage
een speciale gelegenheid, zoals een diner of over het beledigde doodshoofd en de vooral
een bruiloft) en sommeert hem mee te gaan in Sevilla de ronde doende verhalen over een
naar het dodenrijk. Tijdens de reis is de le- zekere Don Juan Tenorio. Deze vermeende
vende getuige van allerlei vreemdsoortige za- historische figuur zou als zoon uit een voorken en gebeurtenissen die vaak een symboli- name 14e-eeuwse familie te Sevilla de comsche betekenis hebben (een brede en een mandant van Ulloa gedood hebben in een
smalle weg, mensen en dingen die elkaar duel, nadat hij diens dochter onteerd had.
slaan enzovoort). Als hij weer naar zijn eigen Om een einde te maken aan zijn uitspattingen
wereld terugkeert, blijkt dat hij een aantal lokten de franciscanen hem vervolgens in hun
eeuwen weggeweest is (wat hij geenszins ver- klooster en doodden hem, waarna zij het volk
moedde). Kort hierna sterft hij als oude man. vertelden dat hij naar de hel gesleept was door
De relatie van dit verhaaltype tot AT 470A be- het standbeeld van de commandant, dat zich
staat vaak daarin dat de vrienden zijn vervan- op hun domein bevond. Tirso de Molina zou
gen door twee (of meer) `vijanden' (bijv. de aan deze Spaanse `legende' enerzijds het moDon-Juan-figuur en de dode gast). Er volgen tief van de uitnodiging van een dode voor het
dan niet meteen een koelbloedige moord en diner en anderzijds het klassieke motief van
een reis naar de hel, maar eerder een door de een levend standbeeld hebben toegevoegd.
dode gedane tegenuitnodiging, die de le- Tirso's toneelstuk heeft de basis gevormd
vende op zijn beurt aanneemt. Tijdens de reis voor de meer dan duizend bewerkingen van
naar het hiernamaals krijgt de levende door- het verhaal die naderhand zijn ontstaan.
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Daarbij blijft het karakter van de Don-Juan- willen straffen voor zijn zondige gedrag. Zijn
figuur niet geheel onveranderd. Bij Tirso is onafscheidelijke knecht Leporello probeert
hij een egoïstische hedonist, maar in latere hem (net als de dochter in het volkslied) op
Italiaanse bewerkingen (onder andere van Ci- het rechte pad te houden, maar slaagt hier
cognini en Giliberto) komt hij meer naar vo- niet in. Uiteindelijk krijgt Don Giovanni beren als een in de traditie van de commedia zoek van het standbeeld van de door hem uitdell'arte passende schertsfiguur. In andere genodigde 'Commendatore'. Deze geeft hem
versies (Molières Don Juan, ou le festin de de kans om berouw voor zijn zonden te tonen.
pierce en die van Corneille, Shadwell, Gol- Als hij daar geen gebruik van maakt, wordt hij
doni enzovoort) is hij niet louter een rokken
door de stenen gast meegenomen naar de hel.
maar tevens een (atheïstische) vijand-jager,
De opera speelt een belangrijke rol in zowel
van de maatschappij.
het toneelstuk Amadeus (1980) van Peter
In de i 8e eeuw neemt men hem niet altijd Shaffer als de gelijknamige speelfilm (gereserieus, getuige een aantal poppenspelen, gisseerd door Milos Forman in 1984), waarin
lichte opera's en een balletpantomime van een verband wordt gesuggereerd tussen MoGluck. In deze eeuw komt echter ook Mo- zart en Don Giovanni enerzijds en de stenen
zarts opera Don Giovanni tot stand. Men kan gast en Mozarts vader anderzijds.
zeggen dat deze versie Don Juan voorgoed
MEREIE DE JONG
onsterfelijk heeft gemaakt. In de i ge eeuw TEKSTEN: Boekenoogen 19o3b, pp. 236-240; De
portretteerden veel auteurs hem als een ro- Cock igoi; De Cock 1904; DS i, nr. 336; Gonzenbach
mantische idealist die op zoek is naar het on- 1 870, pp. 171-176; De Mont 1888b; De Mont 1 895;
bereikbare. Dit is onder meer te zien bij Onder de Groene Linde I (1987), pp. 123-128; Pauli
E.T.A. Hoffmann, Poesjkin, Grabbe (Don 1 9 2 4, PP• 320-321; Poortinga 1976, pp. 174-176;
Poortinga 1 980, p. 122; Shaffer 1 980.
Juan and Faust), A. Dumas, E. Rostand, Tol- STUDIES: AT
p. 35;
470, 470A; Bachrach 1980,
stoj, Lenau en vooral ook in Byrons be- Buchanan-Brown 1 973, pp. 167-168; Corbet/Paap
roemde gedicht Don Juan (1819 -24). In dit 1 95 8 , P• 33 6 ; Delarue/Tenèze 1964, pp. 157-162;
satirische heldenepos is de ontmoeting met EM III, kol. 755-759; Kohler 1898-i9oo, p. 52; Van
de stenen gast echter geheel verdwenen. De der Kooi 1982; Kossmann 1 94 1 , pp. 6 9 - 73, 1 57 -1 5 8 ;
Liungman 1 961, pp. 112-114; De Meyer 1968, p. 58;
gedesillusioneerde held pleegt eenvoudigweg Petzoldt 1968; Röhrich 1962-67, II, pp. 53
-8 5, 4 0 7,
zelfmoord. Tot slot heeft ook in de poe eeuw 415; Rosenberg 1968, PP• 56-58, 285-291; Russell
een aantal auteurs van naam zich gebogen 1 993, PP• 1-3; Scherf 1995, II, pp. 825-828; Stalpaert
over de Don-Juan-stof. Bewerkingen zijn te 1961, p. 138; Strik van Wijk 1863; Tubach 1969, nr.
vinden bij Max Frisch, G.B. Shaw (Man and 3242; V. 1904; VDK, PP• 328-329.
Superman) en vele anderen.
Mozarts opera Don Giovanni dateert uit
I 787. Het libretto is van de hand van Lorenzo
da Ponte, die het zou hebben gebaseerd op
een libretto van Bertati. In Don Giovanni
komt zowel het rokkenjagersmotief als het
stenen-gast-motief duidelijk naar voren. Gedurende de gehele opera is Don Giovanni op
de vlucht voor de vele personages die hem
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DE STENEN UILENBORDEN

V

LAK bij het Friese Engelum staat een
boerderij, De Stenen Uilenborden geheten. Lang geleden woonden daar een oude
boer en zijn vrouw. De woning was erg vervallen en ze waren te arm om haar op te laten
knappen.
Op een goede avond wordt de boer, op weg
naar huis, aangesproken door een heerschap
dat zich weldra ontpopt als de duivel. Zijn ene
been is een bokkenpoot. De duivel belooft de
boer dat hij de boerderij voor het eerste hanengekraai zal herstellen, op voorwaarde dat
de boer hem zijn ziel verkoopt. De wanhopige boer stemt toe en gaat naar bed. Daar
vertelt hij zijn vrouw alles. Van slapen komt
niets, want gelijk breekt een oorverdovend lawaai los van kloppen, hameren en zagen.
Maar vrouwenlist staat voor niets: vlak voor
het krieken van de dag staat de boerin op en
bootst het klapwieken en kraaien van de haan
na. Onmiddellijk barst nu ook de echte haan
los in gekraai, en de bedrogen duivel en zijn
trawanten moeten hun werk afbreken en vliegen weg. De boerderij was af op de uilenborden na: de driekantige, door een gestileerde
stijl (makelaar) met ruggelings naar elkaar gekeerde witte zwanen bekroonde groene houten borden op de vorsteinden van een Friese
boerenschuur. De boer had zijn ziel behouden, maar wat ze ook probeerden, de duivel
stond niet toe dat er gewone houten uilen borden op de schuur geplaatst werden.
Daarom hebben ze stenen uilenborden gemaakt. Die heeft de duivel met rust gelaten.
Ze zitten er nog, geverfd alsof ze van hout
zijn.

Dit verhaal, dat ongeveer aldus in 1933 door
de uit Engelum afkomstige onderwijzer J. van

Dijk in de Leeuwarder Courant werd gepubliceerd, lijkt door zijn lokalisering op een sage,
een geloofde historische overlevering over
een beangstigende `inbraak' van het bovennatuurlijke in de alledaagse werkelijkheid, en zo
wordt het ook vaak verteld, maar het is door
zijn thematiek en goede afloop wel degelijk
een sprookje (V D K I 191 A *, `Voor de haan
kraait boerderij bouwen'). Het hoort bij de
zogenaamde domme -duivel-sprookjes, een
humoristische sprookjescategorie waaronder
al die sprookjes vallen die als centraal thema
hebben: een ogenschijnlijk nietige mens weet
door zijn slimheid machtiger en sterkere,
maar ook dommere bovennatuurlijke tegenstanders (reuzen, trollen, de duivel, soms ook
dwergen of de dood) te overtroeven (vergelijk
ook de » Smid en de duivel). Een bijzondere
groep binnen deze categorie zijn de contractverhalen: mens en duivel sluiten een contract
met van de kant van de mens zijn ziel als inzet
en van de kant van de duivel rijkdom, macht
of kennis. De listige mens weet de duivel zo in
de luren te leggen dat hij (zo goed als) zijn
deel krijgt maar de boze met lege handen
blijft staan.
De Stenen uilenborden is een in Friesland
zeer geliefd verhaal. Het werd er vanaf 1 8 45
tientallen malen opgetekend, waarbij het ook
wel van andere boerderijen werd verteld, zoals Bolta-State bij Harlingen, De Hoanne (=
haan) in Boer en De Pankoeken in Heidenschap. Het behoort bij een oude, vooral in
Noord-, Midden- en West-Europa verspreide groep domme-duivel-verhalen die
cirkelen om het bedriegen van een bovennatuurlijke bouwmeester. Na de middeleeuwen
is dit in West- en Midden-Europa vooral de
duivel, maar meer noordelijk en oostelijk zijn
in deze groep vooral reuzen het slachtoffer
van menselijke slimheid. Dit lijkt de oudste
laag. Toen met het opdringen van het chris-
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Vanaf de vroege nieuwe tijd duiken steeds
meer bedrogen-bouwmeester-verhalen op.
Een geliefd motief wordt dan bijvoorbeeld
dat men de duivel een kerk laat bouwen terwijl hij denkt met een kroeg bezig te zijn. Pas
op het laatste moment ontdekt hij het bedrog,
maar dan is het al te laat. Zijn tijd is om en de
laatste steen, die hij in een vergeefse poging
de kerk alsnog te vernietigen naar de toren
gooit, ligt bij de desbetreffende kerk nog
steeds voor de deur.
Het verhaaltype van de Stenen uilenborden
is wat jonger. We vinden het vanaf de eerste
helft van de i ge eeuw vooral in Midden- en
West-Europa (Duitsland, Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Engeland), maar ook wel
buiten dit gebied. In Noord-Amerika bijvoorbeeld, waar ook de Indianen aan de oost
overnamen, en, verrassend genoeg,-kusthe
Het uilenbord zoals dat in Groningen en
in
China,
waar het in de vorm van een
ook
vooral in Friesland dient ter bekroning van
bouwwedstrijd-overlevering (Wie kan voor
een boerderij.
het ochtendgloren een brug, huis, enzovoort
bouwen?) bekend en geliefd is geworden.
tendom steeds meer mythische wezens met Ook hier bootst de held van het verhaal als hij
negatieve connotaties en karaktertrekken ge- dreigt te verliezen het kraaien van een haan
demoniseerd werden, werd in verhalen over na. In Vlaanderen was het evenals in Frieshen de duivel meer en meer hun vervanger, land uitzonderlijk populair: na de Tweede
terwijl deze gelijkertijd meer en meer eigen- Wereldoorlog werden alleen al in Noordwest-Brabant meer dan vijftig versies opgeteschappen en kenmerken van hen overnam.
Zo'n domme reuzenbouwmeester vinden kend. Het verhaal is verder ook in Overijssel,
we al in de ca. 12 2 5 geschreven Proza-Edda Gelderland en Noord-Holland opgetekend.
Het nabootsen van het hanengekraai
van Snorri Sturleson. Een reus belooft in drie
winters een veilig kasteel voor de goden te (meestal door een vrouw) is het kernmotief
bouwen in ruil voor de zon, de maan en de van dit verhaaltype, dat verder gekenmerkt
godin Freya. Als de reus, die zich mag laten wordt door het al sinds de Theophilus- legende
helpen door zijn wonderpaard Svadilfari, bin- (6e eeuw) bekende en sindsdien in talloze sanen de gestelde termijn dreigt klaar te komen, gen en domme-duivel-sprookjes ingebedde
verandert de door de andere goden te hulp motief van het pact met de duivel en het etiogeroepen goddelijke bedrieger Loki zich in logische motief dat verklaart waarom een beeen merrie en lokt hij zo Svadilfari van het paald bouwwerk niet helemaal vervolmaakt
werk. Als de bedrogen reus verhaal komt ha- is. Dit bouwwerk is meestal een boerderij of
een schuur, maar het kan ook iets anders, een
len, verplettert Thor hem met zijn hamer.
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huis, kerk, molen of brug zijn. Buiten Friesland en Groningen (het verspreidingsgebied
van de uilenborden) ontbreekt het etiologische motief of wordt dit gericht op een ander
element van het gebouw. Aan de Duivelsschuur of Blauwe Schuur tussen Bierbeek en
Opvelp in Vlaams Brabant bijvoorbeeld
hangt een kruisbeeld aan de gevel om een
paar ontbrekende planken te maskeren. Ook
van deze schuur wordt dit verhaal verteld. De
duivel was klaar op enkele planken na en
stond niet toe dat deze alsnog geplaatst werden. Om dezelfde reden ontbreekt in een
boerderij in Eiderstedt in Sleeswijk-Holstein
een ruit in een venster.
Vooral ten oosten van Nederland gaat het
de duivel niet altijd om de ziel van de boer.
Regelmatig vraagt hij om het eerste kind dat
de vrouw van de boer ter wereld zal brengen.
Deze variatie op het aloude Jeftha-motief (zie
Richteren I i) vinden we ook in vele andere
domme-duivel- en legendesprookjes.
JURJEN VAN DER KOOI

Van den Berg 1981, nr. 78; Buter 1981, nr.
9.9; Dykstra 1895-96, I, pp. 137-139; Huizenga-Onnekes 1970, p. 2 3; Van der Kooi 1979a, nr. 74; Van der
Kooi 1 994 nr. 8o; Van der Kooi/Schuster 1993, nr.
30-31; Van der Kooi/Schuster 1 994, nr. 34 - 35; Kro senbrink 1 968, p. 13 5; Van der Molen 1939-43, II, pp.
238-239; Top 1982, nr. 80.
STUDIES: Boberg 1955; EM I, kol. 1393-1397; Van
der Molen 1981; Sinninghe 1943a, p. 105, nr. 853;
Ting 1978, p. i6o, nr. 109 7A*; VDK pp. 410-41 I = VDK
I 191A*; Zelger 1 996.
TEKSTEN:

STERKE JAN

Jan, de zoon van een grote vrouw,
is zo sterk als een beer en kan enorm veel
eten, meer dan zijn moeder kan betalen. Zij
vraagt een boer of Sterke Jan bij hem mag
werken. Dat mag, want de boer heeft gezien
hoe Sterke Jan zelf een ploeg door de grond
heeft getrokken.
Ze spreken af dat hij geen geld voor zijn
werk ontvangt, maar dat hij, wanneer het jaar
om is, de boer een schop voor zijn kont mag
geven. Sterke Jan moet als eerste klus de koestal uitmesten. Hij vindt de mestvork net
groot genoeg om er erwten mee te eten en
vraagt de smid een veel grotere te maken. Met
zijn nieuwe mestvork schept hij in een keer de
hele koestal leeg. De boer is daarmee tevreden, maar wanneer Sterke Jan gaat eten slaat
hem de schrik om het hart: hij vreest dat
Sterke Jan hem in de kortste keren arm zal
eten en besluit zo gauw mogelijk weer van
hem af te komen.
De boerin laat haar trouwring in de waterput vallen, en Sterke Jan moet hem eruit halen. Deze daalt in de put af, waarna de boer
een karrevracht met stenen op hem laat uitstorten. Sterke Jan voelt dat nauwelijks: hij
vraagt de boer zijn kippen bij de put weg te
halen omdat ze hem zandkorrels in de ogen
krabben. Vervolgens laat de boer een molensteen in de put gooien: die komt als een kraag
op de schouders van Sterke Jan terecht. Tenslotte gooien ze de torenklok op zijn hoofd:
een mooi hoedje, vindt Sterke Jan.
Hij klimt met zijn kraag en hoed de put uit
en geeft vervolgens de boer de in het vooruitzicht gestelde trap voor zijn kont, waardoor
die over de boerderij heen vliegt. Doordat de
wind onder zijn jak komt, daalt de boer weer
ongedeerd op de grond neer, waarna hij van
Sterke Jan verlost is.
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tract en de moordaanslagen op Sterke Jan
vertonen allerlei. verschillen. Het contract
Dit sprookje, een versie van AT 65oA (`Strong kan in plaats van de trap of klap inhouden dat
John'), tekende mevrouw E.J. Huizenga-On- Sterke Jan na een jaar de hoeveelheid graan
nekes in het begin van de Zoe eeuw op in het die hij kan dragen, als loon ontvangt. Ook
Groningse dorpje Garshuizen. De verklaring wordt wel afgesproken dat degene die het
van de buitengewone kracht van Sterke Jan is eerst boos wordt, een pak slaag krijgt (vergein dit sprookje tamelijk simpel: hij is de zoon lijk » Niet boos worden). Het is vooralsnog
van een `heel groot en dik wijf . Veel andere niet mogelijk precies de geografische ver
historische ontwikkeling van-spreidng
versies van dit sprookje beginnen met een uitgebreidere verklaring. Bij de gebroeders de verschillende varianten vast te stellen.
Van dit sprookje zijn alleen al in Europa
Grimm (Kinder- and Hausmdrehen nr. go,
`Der jonge Riese') is Sterke Jan aanvankelijk meer dan duizend varianten opgetekend,
zo groot als een duim en wil niet groeien. Een vooral in Ierland, de Scandinavische en de
reus treft het jongetje aan in een ploegspoor Baltische landen en Duitsland. Nederland
op het land en neemt hem mee naar huis en met zijn twee optekeningen (Friesland en
zoogt hem zelf gedurende twee jaar. In die Groningen) steekt daar mager bij af. Vlaantijd is het ventje zo groot en sterk geworden deren doet het beter; daar is het veertien maal
dat hij al met gemak een jonge boom uit de genoteerd. Buiten Europa is het bekend in
grond kan rukken. In andere varianten wordt het Midden-Oosten, hier en daar in Azië, en
vermeld dat hij de zoon van een beer is of van in Amerika, waarschijnlijk door toedoen van
een bovennatuurlijk wezen. Deze introduc- Franse kolonisten.
Dit sprookjestype rond het motief van de
tie, die de oorzaak van de bijzondere kracht
van de held verklaart, treffen we ook aan in buitengewone kracht van de held vertoont
andere sprookjes, met name in dat van de een zekere inhoudelijke overeenkomst met
Zoon van de beer (in het AT-3m-complex; diverse andere sprookjes. We noemden al het
vergelijk de » Prinsessen in de onderwereld). sprookje van de Zoon van de beer. Ook in het
De kern van het sprookje wordt gevormd sprookje van de » Zes wonderbaarlijke hel
door de reeks van krachtpatserijen van Sterke
komt een sterke man voor die bomen als-pers
Jan. Die vertonen een grote variatie. In de luciferhoutjes behandelt en al het goud van
enige in Friesland opgetekende variant kan het koninkrijk in een zak meeneemt. Het mode held bijvoorbeeld sneller maaien dan de tief van de geesten in de bespookte molen
duivel. In het Grimm-sprookje slaat hij met doet sterk denken aan het sprookje van de
één klap een aambeeld zo diep in de grond dat jongen die wilde leren wat angst is (» Angst
het er niet meer uitgehaald kan worden. De leren).
smid wil zijn knecht dan ook snel weer kwijt.
De gebroeders Grimm wezen er in hun
De poging om hem in de waterput onder commentaar al op dat bepaalde motieven in
stenen te bedelven komt vooral in West-Eu- dit sprookje ook van andere genres voorkoropese varianten voor; in Oost-Europa wordt men. Zo komt het motief van het in de grond
Sterke Jan ook wel naar een bespookte molen geslagen aambeeld evenals dat van de begestuurd, waar hij het tegen een groep ge- spookte molen in de Siegfriedsage voor. De
vaarlijke geesten moet opnemen. Het con- opvoeding van de held bij een reus, het zogen
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door een reus, het gooien van de molenstenen
in de waterput zijn allemaal motieven die in
de Germaanse mythologie voorkomen. Maar
het eigenlijke sprookje kennen we pas vanaf
de vroege i 8e eeuw als het in Zweden verschijnt, en de enorme populariteit ervan laat
zich eerst vanaf de i ge eeuw vaststellen.
TON DEKKER
TEKSTEN: Huizenga-Onnekes 1930, pp. 18-20; KHM
nr. go; Poortinga 1 97 6, PP• 77 - 79•
STUDIES: AT 650A; BP II, pp. 285-297; EM S.V. Star
ker Hans; Van der Kooi/Schuster 1993, nr. 6; De
Meyer 1968, pp. 78-79; Scherf 1 995, I, PP• 185-187;
Thompson 1946, pp. 85-86; VDK p. 348.

DE STUDENT UIT HET PARADIJS

E

student uit Parijs komt een eenvoudige boerin tegen, die hem vraagt waar
hij vandaan komt. De boerin verstaat hem
verkeerd en denkt dat hij uit het paradijs
komt. Dan begint de ellende, want de student
gaat het misverstand uitbuiten. Ze verneemt,
als ze informeert naar haar overleden man,
dat het deze daarginds aan kleding en geld
ontbreekt. Omdat de student haar heeft wijsgemaakt dat hij terugkeert naar het paradijs,
geeft ze hem de kleding en het geld mee voor
haar echtgenoot. Als beloning ontvangt de
student een maaltijd en geld.
Wanneer hij vertrokken is, komt de nieuwe
echtgenoot van de boerin thuis. Als hij hoort
wat er gebeurd is zet hij te paard de achtervolging van de student in. Vervolgens wordt de
man in het ootje genomen: de student vertelt
dat degene die hij zoekt het bos in is gevlucht.
De man moet zonder zijn paard het dichte
bos in en de student gaat er met het paard
vandoor. Later zal de man tegenover zijn
vrouw de diefstal van het paard verzwijgen. In
plaats daarvan vertelt hij haar dat hij het dier
EN

aan de student heeft meegegeven, zodat deze
sneller in de hemel terug zou zijn.

Het sprookje over de Student uit het paradijs
staat in de catalogus van Aarne-Thompson
vermeld als AT 1540, `The Student from Paradise (Paris)'. In de meeste landen van Europa, maar ook in het Midden-Oosten, India,
China en Indonesië is dit sprookje bekend,
evenals in Afrika, Midden- en Zuid-Amerika.
Een van de oudste versies van dit sprookje is
in 1509 door Jan Seversoen te Leiden gedrukt: het betreft een in hexameters geschreven Latijns kluchtdicht met als titel De Bar-ta
et marito eius per studenten Parisiensem subtiliter deceptis (Over Barta en haar echtgenoot die

door een student uit Parijs grondig worden
beetgenomen). Het zal duidelijk zijn dat dit
kluchtdicht als leesstof alleen besteed is geweest aan in het Latijn geschoolden — en dat
de trickster nu juist een student is die in Parijs
heeft gestudeerd, zal derhalve wel geen toeval
zijn. In het verhaal zijn het vervolgens de eenvoudige boeren die zich gemakkelijk in het
ootje laten nemen.
Een versie van het sprookje van de Student
uit het paradijs zit ingebed in een in 1851
door Dortchen Grimm-Wild uit de mond
van Bebra auf der Friedrichshütte opgetekend kluchtverhaal. Sinds 1857 is deze versie
onder de titel `Die klugen Leute' (nr. i o4) opgenomen in de zevende druk van de Kinderund Hausmarchen van de gebroeders Grimm.
De titel moet ironisch worden opgevat, want
in het sprookje zijn het vooral naïevelingen
die opvallen. De boer heeft een domme
vrouw, die zich laat beetnemen door de veehandelaar. Deze man wil drie koeien kopen,
maar hij heeft geen geld op zak. Hij neemt er
dan twee mee, de derde laat hij als borg achter
(AT 1385, `The Foolish Wife's Pawn'). De
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boer trekt zich deze gebeurtenis erg aan: hij kende spraakverwarring heeft plaatsgevonbesluit zijn vrouw te straffen, als hij op zijn den verdwijnt de schoenmaker met de belofte
reis geen dommere mensen tegenkomt dan het gekregen geld aan de overleden echtgezij (» Domme echtgenote). Onderweg komt noot van de vrouw te zullen geven. Een hulpde boer een vrouw tegen, die hij wijsmaakt dat vaardige buurman, die de zaak niet vertrouwt,
hij uit de hemel is gevallen. De vrouw infor- biedt aan om de schoenmaker te achterhalen.
meert naar haar overleden echtgenoot, die de Maar ook hij wordt door hem beetgenomen.
boer wellicht in de hemel is tegengekomen, Het paard dat hij verliest aan de schoenmaker
en zij vraagt of de boer geld voor hem wil krijgt hij vergoed van de vrouw. In het lied
meenemen. Wanneer de boer met het geld `De reiziger uit het paradijs' (waarschijnlijk
vertrokken is komt de zoon van de vrouw een oudere, i 6e-eeuwse berijming) is het opthuis. Na vernomen te hebben wat er gebeurd nieuw de student die verkeerd verstaan
is, heeft hij door dat zij in de maling is geno- wordt, dit keer door een rijke vrouw. Behalve
men en zet te paard de achtervolging in. De geld krijgt de student ook vier hemden, twee
zoon komt de boer tegen, maar ook hij wordt broeken, schoenen en sokken mee om aan de
beduveld. Zo laat de boer weten dat degene overleden echtgenoot te geven. De buurman
die hij volgt, een eind verderop is. De boer in dit lied speelt dezelfde rol als die in het lakrijgt het paard van de jongen mee, omdat de tere Vlaamse volkslied.
In het anekdotenboek Den seer vermaeckejongen te moe zou zijn, met het verzoek de
`voortvluchtige' op te sporen. Natuurlijk ljcken Kluchtvertelder, bestaende in aerdighe
keert de boer niet terug. Hij ziet er vanaf zijn Vertellingen, geestighe Slaeghen, scherpsinnighe
vrouw te straffen voor haar domheid, omdat Antwoorden, stichtelijcke Onderwijsingen,
er nog dommere mensen rondlopen dan zij. vremde Potsen, etc. Meest in Vlaenderen en BraDe zoon zal tegen zijn moeder zeggen dat hij bandt voorghevallen (waarschijnlijk uit de z 7e
het paard aan de boer heeft meegegeven op- eeuw) komt eveneens een versie van de Studat het ten goede zou komen aan zijn overle- dent uit het Paradijs voor. Deze versie verden vader.
toont, net als de liederen, meer gelijkenis met
Het misverstaan van `Parijs' voor `paradijs' de oudere Latijnse versie dan met de latere
ontbreekt in `Die klugen Leute', maar de af- Grimm-versie. Een student is gedwongen uit
loop van het verhaal is gelijk aan die van het Parijs te vertrekken, omdat hij zijn schulden
kluchtdicht. De trickster is niet langer een stu- niet meer kan betalen. Als hij in Artois aandent, maar een boer (en een veehandelaar).
komt bedelt hij om eten bij een eenvoudige
Van de Student uit het paradijs zijn een vijf boerin. Zij vraagt waar hij vandaan komt en
jongere Nederlandse versies bekend,-tienal verstaat dan `paradijs' in plaats van `Parijs'.
alsmede een handvol oudere, waaronder twee Nieuwsgierig informeert ze naar haar overleliederen met als titel 'Weduw' vrouwkens al den man. De student ruikt zijn kans voordeel
te maele' en `Een reiziger uit het paradijs'. te halen uit de onnozelheid van de boerin. Hij
Het eerste lied is een Vlaams volkslied, dat is vertelt haar dat haar overleden echtgenoot
opgenomen in Den vrooljcken speelwaghen van om brood moet bedelen en in vodden rondJac. de Ruyter uit 1657. Er vindt een ontmoe- loopt. Dit maakt dat de vrouw zich verdrietig
ting plaats tussen een schoenmaker uit Parijs en schuldig voelt, ze geeft de student pakken
en een weduwe uit Vlaanderen. Nadat de be- van haar overleden man mee en dertig pisto-
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ten (= gouden munten). Ook in Vlaamse (en
Nederlandse) almanakken is het verhaal gevonden. Uit de jongere Vlaamse overlevering
kennen we het als lied en als volksverhaal.
In de jongere Nederlandse traditie wordt
het net als bij Grimm meestal ingebed in een
kluchtconglomeraat waarvan gewoonlijk de »
Domme echtgenote de kern uitmaakt. In een
Utrechtse versie, die in i 881 is opgetekend
door R.A. Kollewijn, wordt de vrouw van Jan
beduveld door een veehandelaar. Als Jan de
wereld intrekt, verstoort hit een kerkdienst en
wordt hij door de kerkgangers in een zak gestopt om verdronken te worden. Een toeval
redt hem uit zijn benarde positie,-ligepasnt
omdat Jan hem wijsmaakt dat bij burgemeester wordt als hij in de zak plaatsneemt. In ruil
daarvoor krijgt Jan schapen van de man, die
hij onderweg weer verkoopt. Bij een huis
klopt hij aan en zegt tegen de vrouw des buizes, dat hij uit de hemel is komen vallen. Met
de bekende gevolgen (AT 1 3 8 59, AT 1 3 84.. AT
1535 enAT 1540).
Een Rotterdamse lezing van de Student uit
het paradijs is, met een enigszins vereenvoudigde plot, uit de volksmond opgetekend in
1894. Een van de markt terugkerende boerin
ziet op weg naar huis een jongen almaar naar
de hemel staren. Bij navraag blijkt dat de jongen het gat niet meer kan vinden, waaruit hij
gevallen is. Als de boerin informeert naar
haar overleden zoon Kees, krijgt ze te horen
dat het hem aan kousen, worst en geld ontbreekt. Omdat de jongen zegt te willen terugkeren naar de hemel, geeft de vrouw hem de
spullen mee voor haar zoon. De jongen vertrekt. Het verhaal eindigt met de mededeling
van de verteller dat de vrouw nog niets gehoord heeft van haar zoon, omdat die jongen
het gat in de hemel nog niet heeft kunnen terugvinden.
Eind vorige eeuw gaarde W. Dykstra Friese

volksvertellingen bijeen, waaronder een ver
uit 1871 van de Student uit het paradijs die-sie
als volgt gaat: een boer slacht een varken. Zijn
vrouw wil gelijk elke dag spek eten, maar de
boer wil het bewaren voor de koude winter (»
Lange Winter). Als de boer weg is, komt er
een zwerver aan de deur. Hij geeft zich uit
voor de Koude Winter en ontvangt van de
boerin zakken met spek.. Ook de veehandelaar
maakt misbruik van haar domheid: zonder te
betalen neemt hij twee koeien mee, terwijl hij
er eentje achterlaat als borg. De boer is furieus en gaat drie dagen op reis op zoek naar
nog dommere mensen dan zijn vrouw. Hij
ontmoet een kastelein, die vanaf een bepaalde
hoogte in zijn broek probeert te springen (AT
i z86, 'Jumping into the Breeches'). Tevens
ontmoet hij een vrouw op een wagen met een
zak knollen op haar rug, om op die manier
haar paard te ontlasten (AT 1242A, 'Carrying
Part of the Load'). Aan haar vertelt de boer
uit de hemel te zijn gevallen, waarop de vrouw
vraagt ofhij haar overleden man heeft gezien.
De boer speelt het spel mee en krijgt geld om
dat aan de overleden echtgenoot te geven. Als
de zoon van de vrouw thuiskomt en hoort wat
er voorgevallen is, gaat hij de man per paard
achterna. De zoon raakt zijn paard kwijt aan
de boer en zal aan zijn moedervertellen dat de
man uit de hemel het dier heeft meegenomen. De vrouw van de boer ontloopt haar
straf, omdat haar man volk heeft ontmoet dat
nog onnozeler is dan zij. Deze verhaalversie
leunt in bepaalde opzichten aan bij de
Grimm-versie, maar het gegeven van de »
Domme echtgenote wordt met andere anekdoten vormgegeven.
De volksverhalenverzamelaar DamJaarsma
heeft twee verschillende Friese versies van
het sprookje opgetekend uit de mond van A.
Adema (archief P J M i ). De twee versies tezamen vertonen een sterke gelijkenis met die
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van W. Dykstra, maar dan zonder de achter
einde, want die ont--volgínscéepht
breekt bij Adema.
De Student uit het paradijs behoort tot de
talloze grappige sprookjes. In heden en verleden kon het publiek zich bij het horen of lezen van het sprookje behaaglijk superieur
voelen bij zoveel domheid. In oudere verhaal
trickster inderdaad een student uit-versid
Parijs — waarna het misverstand met paradijs
ontstaat. In de ioop der tijd zien we dat het
begrip `student uit parijs' niet meer functioneert. De trickster is in de modernere versies
vaker gewoon een jongen of een boer, die zelf
beweert uit de hemel te zijn komen vallen.
HI NR1I TIJMES

Boekenoogen u qo 3 i, pp. 187-189;. Van
Duyse 1 903 -07,11 r PP. 1155-I 159; Dykstra 1 895-96,.
ii, pp. 82 -86, Gíttée 1891; De Haan i968, pp. z i - zq,
179-780; K H M nr. 104; Van der Kooi/Gezelle Meerburg x ggo, nr. 85; Kossmann 1941, pp. 93 -100 , 159i6a, Leopold/Leopold 1882, 1, pp. 523-5Z8; Poortinga 1981, Pp, 289--293.
sTvri11s. Aarne 1914; AT 154®,; BP 11, PP• 440 45 1 ;
1M sN. Student aus dem Paradies; De Meyer 196$, p.
117;, 5inninghe 1 943a, P. 39; VDK p. 485.
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krijgen. Een oud hert brengt uitkomst het
stelt zijn hersens beschikbaar. Een hen belooft nu de jongen elke dag een ei en een koe
elke dag melk. Een hongerige leeuw wordt
door de jongen met het vlees van het hert tevreden gesteld. De knecht brengt hierop de
hersens van het hert naar de vader. Deze laat
ze door een professor onderzoeken; hij wil
weten wat voor hersens die domme jongen
die beweerde dat hij met de dieren praten kon
toch wel had. De professor stelt vast dat het
dierenhersens zijn. De vader gelooft dit
graag.
De jongen leeft intussen verder in het bos.
De kikkers vertellen hem dat de bodem van
een plas met goudstukken bedekt is. Hij markeert de plaats roet zijn rode zakdoek. Dan
vertelt een hond hem dat de paus dood is en
dat ze geen nieuwe paus aan kunnen wijzen
omdat de Heilige Geest op niemand neerdalen wil. De hond stuurt de heren die een paus
zoeken, naar de jongen. Deze roept een paar
duiven op zijn hoofd. Zo wordt hij paus. Hij
haalt het goud uit de plas en wordt de rijkste
man van de wereld. Zijn vader vergeeft hij en
hij haalt hem bij zich in het paleis. Voor mens
en dier wordt hij een heel verstandige paus en
lij leeft nog heel lang en gelukkig.

DE TAAL DER DIEREN
EN vader stuurt zijn zoon naar een kost school om talen te leren. Na een jaar
komt hij thuis en laat weten dat hij de talen
van honden en katten kent. Zijn vader vindt
dit maar niets en stuurt hem terug. Na nog
een jaar kan hij met de koeien, de kippen en
de haan praten. Weer terug — en nu leert hij
de taal van de wilde dieren.
De boze vader stuurt zijn onnutte zoon het
bos in, met een knecht die hem moet doden
en als bewijs zijn hersens mee terug moet nemen. De knecht kan dit niet over zijn hart

Dit sprookje (AT 67r, 'T'he Three Languages') tekende de Friese verzamelaar Dam
Jaarsma (1914-91) ca. 1956 op bij een oude
verteller die het omstreeks i 885 gehoord had
van iemand uit Kollumerzwaag. In grote lijnen komt deze tekst overeen met `Die drei
Sprachen', een Zwitsers sprookje uit Oberwallis, dat de gebroeders Grimm vanaf i 8 i
in hun Kinder- and Hausmdrehen opnamen
(nr. 3 3). Toch zijn er, afgezien van het feit dat
de Friese tekst iets korter is en een episode
mist die de Zwitserse wel heeft (de held ont-

35 8Taal

der

hult dat vervloekte honden een schat bewaken), enkele opvallende verschillen. Zo gebiedt de vader in de Grimm-versie de dienaar
om de ogen en de tong van zijn zoon uit te
snijden, vertellen daar niet de honden maar
de kikkers de held dat de paus overleden is en
vliegen de duiven hem uit eigen beweging op
de schouders. Door deze uitwerking van dit
laatste motief wordt het verhaal bij de
Grimms van een wondersprookje een legen
een sprookje met een religieuze-desprokj,
inslag. Een eenvoudige knaap wordt door zijn
uitverkiezing door de Heilige Geest een ware
paus. De Friese tekst begint en eindigt als een
wondersprookje. Een jongen die niet voor vol
wordt aangezien verwerft door kennis en
slimheid — hij manipuleert zijn keuze tot paus
— onmetelijke rijkdommen en macht en leeft
nog lang en gelukkig.
Daar waar de Friese tekst verschilt van `Die
drei Sprachen' sluit hij naadloos aan bij een
versie die de Friese schrijver Tsjibbe Gearts
van der Meulen (1824-1906) publiceerde in
het Friesch jaarboekje of Almanak voor 1876:
`Men mat mar fen alles leare'. Ook hier vinden we de episode met de hersens en de professor, de schat in de poel, de honden en de
truc met de duiven. Het is waarschijnlijk dat
Van der Meulen, die de sprookjes van Grimm
kende en een aantal ervan tamelijk eigengereid heeft bewerkt, ook hier hun tekst heeft
gevarieerd. Het is nog waarschijnlijker dat de
Kollumerzwaagster verteller Van der Meulens almanakstukje heeft gelezen of horen
voorlezen of navertellen.
Dit wondersprookje is in zoverre atypisch,
dat het normaliter niet leidt tot het gangbare
slot: een huwelijk van de onaanzienlijke held
met een prinses. Wel is de uitgangsituatie typisch voor dit sprookjesgenre: de held op de
drempel van de volwassenheid verlaat het ouderlijk huis en gaat op avontuur uit. Met het

dieren
extremisme dat aan het sprookje eigen is
wordt het vader-zoonconflict geschilderd.
De zoon kan pas zijn eigen weg gaan nadat
zijn vader geprobeerd heeft hem uit te wissen.
Pas als hij zijn plaats in de wereld van de volwassenen gevonden heeft, is verzoening mogelijk.
De geschiedenis van dit sprookjestype begint in de middeleeuwen. In laat-middeleeuwse bewerkingen van de Historia septem
sapientium, dat waarschijnlijk in de Ile eeuw
uit het zogenaamde (oorspronkelijk wel Perzische) vroeg-middeleeuwse Boek van Sindbad
ontstaan is en waarvan later het volksboek
van Een schoone en genoegeljke Historie van de
Zeven Wijzen van Romen (aldus de titel van
een Nederlandse druk van i 8 z 9) zou worden
afgeleid, verschijnt een verhaal dat de dominicaan Johannes Gobii Junior in zijn exempelverzameling Scali celi omstreeks 13 5o aldus vertelt:
Een ridder die op een eiland woont, vaart op
een dag met zijn vrouw en zoon naar het slot.
Vogels begeleiden de boot en de vader verzucht dat het mooi zou zijn als men hun taal
zou kunnen verstaan. De zoon zegt dit te
kunnen en verklaart hun getsjilp: ze zeggen
dat zijn ouders tot bittere armoede zullen vervallen en dat hij zo hoog zal stijgen dat zij hem
het water om zijn handen in te wassen zullen
aanreiken. De vader wordt zo boos dat hij de
jongen in zee werpt. Schippers uit Sardinië
vissen hem op en verkopen hem aan een edelman op Sicilië. Daarheen trekken ook zijn
ouders, die verbannen zijn om wat de vader
zijn zoon heeft aangedaan. De jonge man ver
koning van het eiland het gekras van-klartde
drie raven die hem voortdurend lastigvallen
(ze willen dat hij recht doet in een twist over
een vrouwtje) en krijgt daarop diens dochter
tot vrouw. Tijdens een rit door Messina herkent hij zijn ouders. Zijn voorspelling komt
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uit en hij vergeldt kwaad met goed.
Dit verhaal, dat later overal in Europa in
volksboeken werd opgenomen, heeft een rol
gespeeld bij de ontwikkeling van verschillende sprookjes: `De droom van toekomstige
hoogheid' (AT 725, `The Dream'), waarin in
plaats van de vogeltaal een droom de toekomst van de held en de vernedering van zijn
ouders aangeeft, `De jongen die vele dingen
leerde' (AT 517, `The Boy Who Learned
Many Things'), in grote lijnen hetzelfde verhaal als dat van Johannes Gobii, en het ver
AT 671. Hierin verdween het voor--haltype
spellende karakter van de vogeltaal (tenminste in de aanloop van het verhaal), kwamen de
talen van andere dieren erbij tot het voor het
sprookje typerende drietal was bereikt en
werd in plaats van het in zee werpen het ook
uit vele andere sprookjes (vergelijk slechts »
Sneeuwwitje) bekende motief ingepastvan de
medelijdende dienaar die het door een ouder
verstoten kind in het bos moet doden maar dit
niet doet en als bewijsstuk van de daad het
hart of een ander gevraagd lichaamsdeel van
een dier toont. Voor het slot werd een middeleeuwse pauslegende ingepast: bij de keuze
van paus Innocentius i i i, zo wil de overlevering, vlogen drie duiven in de kerk rond en
tenslotte bepaalde een witte duif de keus door
op Innocentius' rechter schouder te gaan zitten. Meegespeeld heeft misschien ook dat
men meende dat paus Silvester i i (Gerbert
van Aurillac), in 999 tot paus gekozen en een
van de grootste geleerden van zijn tijd, de taal
der vogels kon verstaan.
Hoewel bijna alle kenmerkende motieven
van dit sprookje een lange geschiedenis kennen, die vrijwel altijd in de Oriënt begint, en
het ook in China, Japan en Centraal-Azië is
gevonden, is het toch een uitgesproken Europees, uit een Europese literaire traditie ontstaan sprookje. Het kerngebied van de ver-
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spreiding ligt in Zuid-, Midden- en Zuidoost-Europa, met uitlopers naar het noorden
en westen (Ierland). Vanuit het Romaanse
taalgebied werd het ook overgebracht naar
Midden- en Zuid-Amerika.
Uit Nederland kennen we vijf versies. Vier
daarvan komen uit Friesland. Twee zijn hier
al genoemd, de andere twee zijn in 1973 door
Ype Poortinga (1910-85) opgenomen bij zijn
meestervertellers Roel Piters de Jong en Steven de Bruin. De Jong (Ouwsterhaule 190589) volgt in grote lijnen het bekende verhaal
maar breidt het vooral aan het slot verder uit.
Ook zijn held, die vier soorten talen heeft geleerd, wordt door zijn vader uitgestoten en
trekt naar Rome, waar hij toevallig net aankomt als er een paus gekozen moet worden.
Na de truc met de duiven wordt hij paus, maar
hij is niet in staat om een mis te lezen. Hij redt
zich hieruit met behulp van de papagaai en de
kanarie van de oude paus: hij laat de eerste de
tekst reciteren en de tweede de muziek erbij
verzorgen. Deze held heeft niets op met de
geestelijkheid ('hoe dichter bij de paus des te
minder rooms') en het celibaat en dus knijpt
hij ertussenuit. Hij helpt met een dierenleger
een hertogin in nood en trouwt met haar. Nu
pas wordt hij door de kikkers op de schat in
het water gewezen. Hij eindigt tenslotte als
koning.
De held van De Bruin (geb. 1921 te Surhuisterveen) is een wijze prins die de taal der
dieren leert, door zijn vader wordt weggejaagd, deze later met de dieren helpt, hem
opvolgt en na zeven jaar naar Rome trekt
als de paus sterft. Een witte duif zet zich op
zijn schouder en hij wordt gekozen. Teleurgesteld in het mensdom trekt hij zich na
weer zeven jaar in de eenzaamheid terug. Hij
blijft tot zijn dood schaapherder op de heide.
Waar De Jong de avontuurlijke elementen
van dit sprookje benadrukt en er een echt
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wondersprookjesslot aan breit, legt De Bruin
de accenten veel sterker op het legendekarakter.
De vijfde Nederlandse versie stamt uit De
Liemers en werd door Hend (Flendrikus) Stinissen (18o9- i964) uit Beek verteld aan de
verzamelaar A. Tinneveld (1 907-76). Zijn
held is een priesterstudentjan, die onder andere de taal van de kikvors leert. Na het conflict met zijn vader trekt hij met twee priesters
naar Rome, waar een nieuwe paus moet worden benoemd. Bij een kolk legt een kikvors
een heilige hostie op zijn hand. Deze neemt
hij mee naar Rome en hij wordt nu gekozen.
Het hostie-motief dat hier in de plaats is gekomen van het motief van de schat in de poel
wijst op zuidelijke, katholieke invloeden. We
vinden het onder andere ook in een van de
drie bekende Vlaamse varianten en in ver
Franse.
-schilend
JURJEN VAN DER KOOI
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TAFELTJE DEK JE

D

zoons, die niet langer door hun
arme oude vader kunnen worden onderhouden, moeten de wereld in trekken en
een ambacht leren. De eerste zoon wordt
meubelmaker en krijgt, als zijn leertijd erop
zit, van zijn meester een tafeltje mee. Het is
een bijzonder tafeltje, want na het uitspreken
IE

van de spreuk `Tafeltje dek je' staat de tafel

gedekt met de heerlijkste spijzen en dranken.
Als de jongen naar het huis van zijn vtader terugkeert overnacht hij in een herberg, waar
hij aan de gasten toont hoe het tafeltje werkt.
's Nachts verruilt de doortrapte waard het
wondertafeltje voor een ander, en daar komt
de jongen nietsvermoedend mee thuis. I)e
zoon wil het tafeltje aan zijn vader demonstreren, maar tot diens teleurstelling gebeurt
er niets.
De tweede zoon is molenaar geworden en
ontvangt bij zijn afscheid van zijn leermeester
een ezel. Deze ezel heeft ook iets bijzonders:
als hij op een doek geplaatst wordt, rollen er
na het uitspreken van de woorden `Ezeltje
strek je' goudstukken uit zijn achterwerk.
Ook de tweede zoon aanvaardt de terugreis
naar zijn vaderlijk huis. eiij overnacht in dezelfde herberg en betaalt met goud dat de ezel
hem in de stal verschaft. De waard heeft dit
echter gezien, en 's nachts verwisselt hij de

wonder-ezel voor een gewoon exemplaar.
Thuisgekomen vertoont deze ezel uiteraard
niet de verwachte kunsten, tot teleurstelling
van vader en zoon.
Per brief wordt aan de derde zoon melding
gemaakt van de tegenslagen. Deze derde
zoon, die houtbewerker is geworden, krijgt
van zijn meester een knuppel in een zak mee.
Na het commando `Knuppel uit de zak' ranselt de knuppel een boosdoener af, totdat het
commando `Knuppel in de zak' weerklinkt.
Met deze wonderknuppel vertrekt de broer
naar de herberg, waar hij tegenover de waard
suggereert dat hij iets heel bijzonders bezit.
Die nacht tracht de waard hem de zak afhandig te maken, maar de jongen is op zijn hoede
en roept op het cruciale moment: `Knuppel
uit de zak'. De waard wordt afgeranseld, en de
jongen laat de knuppel pas ophouden als de
waard belooft om het tafeltje-dek-je en de
goud-ezel terug te geven. Met het tafeltje, de
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ezel en de knuppel keert de derde zoon terug
naar zijn vader. Na de juiste spreuken dekt het
tafeltje zich en levert de ezel zijn goud af.
Vanaf dat moment kunnen de vader en zijn
zoons in weelde leven.

Dit is in het kort de inhoud van het wondersprookje van Tafeltje dek je. Bij Aarne en
Thompson staat het sprookje geregistreerd
als AT 563, `The Table, the Ass, and the
Stick'. Het sprookje kent een ruime verspreiding over Europa, maar is ook gevonden in
India en Oost-Azië, in Afrika, het MiddenOosten, en in Noord- en Zuid-Amerika. Het
sprookje kan uiteraard de nodige variaties
vertonen. Zo kan de schenker van de tovergiften ook de hemelportier Petrus zijn, of de
duivel, de wind of een slang. De held kan Petrus bereikt hebben door in een bonenstaak te
klimmen die tot in de hei-nel reikt (een motief
dat in het wondersprookje en ook in het leugenverhaal telkens weer opduikt). Het aantal
tovergiften kan variëren van één tot vier. Het
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Ezeltje strek je, zoals getekend door Anton Píeek
en afgedrukt in: Sprookjes van de Efteling.1)en
Flaag 1978.

magische tafeltje kan ook een doek, een hes of
een ransel zijn. De magische ezel kan een
haan, een paard, een eend, een schaap, een
bok en dergelijke zijn. De formule kan variëren: `Rinkeldekinkel', `Ezeltje schijt geld',
`Schaapje, schaapje schud je', 'Ezelke zweet
geld', `Paertje-paertje-skijtchelt' enzovoort.
Soms verschaft de ezel edelstenen in plaats
van goudstukken. Uit de zak kunnen ook
mannen met knuppels tevoorschijn komen,
en in Vlaanderen is het soms een bol die begint te ranselen na het commando `Bolle
speel uw rulle'. Het avontuur hoeft niet per se
drie broers te overkomen, maar kan ook door
één personage beleefd worden. Verondersteld wordt dat het sprookje is ontstaan in
Zuid-Europa, en dat het oorspronkelijke verhaal drie tovergiften heeft bevat. De held ontvangt de eerste twee gaven van een machtig
wezen. Nadat de giften hem ontstolen zijn,
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klaagt hij bij het machtige wezen, dat hem een
knuppel schenkt waarmee hij zijn giften herwint.
Het sprookje van Tafeltje dek je is ook opgenomen in de Pentamerone (1634-36) van
Basile, onder de titel 'L'Uerco' (De wilde
man). In dit verhaal wordt de domme Anton
door zijn moeder het huis uitgezet, waarna hij
in dienst treedt bij een wilde bosbewoner. Als
beloning ontvangt hij een ezel die bij de
woorden `arre caraure' (hup kak) edelstenen
uit het achterwerk laat vallen. Na van de wonder-ezel, en later ook nog eens van een tover
beroofd te zijn, laat Anton de waard af--servt
ranselen door zijn magische stok, waarop hij
zijn kostbaarheden terugkrijgt, tot blijdschap
van zijn moeder. In het (in de i 9e eeuw zeer
populaire) DeutschesMdrchenbuch van Ludwig
Bechstein is het sprookje gepubliceerd onder
de titel 'Tischlein deck dich, Esel streck dich,
Knuppel aus dem Sack'. Hierin is overigens
het poepen van goud door de ezel gekuist tot
het niezen van goud. In de Kinder- and
Hausmizrchen van de gebroeders Grimm is het
sprookje gepubliceerd onder de titel `Tischen
deck dich, Goldesel and Knuppel aus dem
Sack' (nr. 36). De vertelster was Johanna Isabella Hassenpflug (1791-1860) uit Kassel, die
op het moment van vertellen, in de herfst van
I 8 I 2, 21 jaar oud was. Zij zou het verhaal van
een oude vrouw gehoord hebben, ene vrouw
Storch uit de nabijheid van Henschel. In haar
versie is het sprookje ingebed in een tweede
verhaal. Hierin wordt verteld hoe de drie
broers om de beurt hun enige geit moeten
hoeden. De geit kan spreken, en verzekert de
broers steeds dat zij genoeg gegeten heeft,
maar zegt tegen de vader dat zij op het kerkhof tevergeefs naar voldoende voedsel heeft
moeten zoeken. Boos zet de vader telkens een
zoon de deur uit. Uiteindelijk moet de vader
zelf de geit hoeden, en dan komt het bedrog

van het dier uit, want het geeft aan de vader
dezelfde antwoorden. De man scheert de geit
voor straf kaal en jaagt haar met een zweep de
wereld in. Hierop volgt dan het sprookje van
Tafeltje dek je. Als de zoons weer in weelde
bij hun vader leven, wordt verhaald hoe het de
geit vergaan is. Het dier verstopt zich angstig
in een vossenhol. De vos ziet de vurige ogen
en durft het hol niet meer in. De beer belooft
de vos te helpen, maar ook hem slaat de schrik
om het hart als hij de vurige ogen ziet. Uiteindelijk biedt de bij uitkomst, die de geschoren geit zo hard in haar kop steekt dat zij op
de vlucht slaat en nooit meer wordt gesignaleerd (AT 2 12, `The Lying Goat'). Deze in- en
uitleiding met de leugenachtige geit ontbreken in de versies van Basile en Bechstein, en
wordt in onze contreien slechts in enkele
Duitse en Vlaamse versies gevonden.
Nederlandse versies zijn uit de mondelinge
overlevering opgetekend in Noord-Holland,
Friesland en Gelderland. Eind ie eeuw publiceerde J.A. Alberdingk Thijm het sprookje
in een literaire vorm, waarbij hij ook de vertelsituatie schilderde waarin een grootmoeder het verhaal aan de kleinkinderen vertelt.
De dialogen en het vertelde zijn daarbij gesteld in het 'Amsterdamsch der deftige burgers van 1825'. Dit sprookje is later nogmaals
in bewerkte vorm uitgegeven door J.R.W.
Sinninghe, die de vertelsituatie volkomen
heeft weggewerkt. De arts Cornelis Bakker
(1863-1933), die in Broek in Waterland
volksverhalen verzamelde, heeft het sprookje
van Tafeltje dek je tweemaal fragmentarisch
opgetekend, in 1 899 en 1903 (archief Pi M 1).
Een Friese versie uit 1853 werd eind ie
eeuw opnieuw gepubliceerd door verzamelaar Waling Dykstra. In deze vertelling krijgen de broers onderdak bij twee verschillende
oude vrouwtjes, die hun het tafeltje en het
schaap (dat geld uit zijn vacht kan schudden)
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op De Efteling indachtig — met de woorden:
`Maar de knuppel in de zak werd goed op zolder verstopt en nóóit meer gebruikt!'
Het centrale thema in het sprookje over Tafeltj e dekje wordt gevormd door het ontvanKnuppels, knuppels, uit den zak!
gen, verliezen en herwinnen van de bijzonSla dat oude w ijf op haar jak!
dere tovergiften. De luisteraar wordt gewaarThuisgekomen willen de broers hun tover- schuwd: hij moet oppassen om waardevolle
giften weer in bezit nemen, maar Jan brengt zaken niet te verliezen aan de hebzucht van
hen met de knuppels aan het verstand dat hij anderen. Het sprookje vormt een adequate
ze eerlijk verdiend heeft. De Friese versie die weerspiegeling van elementaire menselijke
verzamelaar A.A. Jaarsma op 6 april i 97q. op- noden in het verleden. In onze tijd van supergetekend heeft uit de mond van Wytse van markten, sociale uitkeringen en relatief veel
Kammen — een voormalig fabrieksarbeider, politie op straat dreigen we wel eens uit het
koopman en los werkman uit Zwaagwest- oog te verliezen dat er vroeger veelvuldig geeinde — is niet afhankelijk van de publicatie brek was aan dagelijks voedsel en drank, aan
van Waling Dykstra, maar het rijmende geld en aan veiligheid (dat wil zeggen bespreukje waarmee de knuppel wordt geacti- scherming tegen de boze buitenwereld). Lekker eten en drinken is in sprookjes geen doodveerd klinkt wel bekend (archief PJ M i):
gewone bezigheid, maar vaak een ultieme
traktatie. En onder lekker eten wordt dan
Kneppel, kneppel, kom ut 'e sek
geen kaviaar, maar bijvoorbeeld pannenkoeEn slach de kastlein risfoar de bek.
ken verstaan. Dat ouders zich in het uiterste
Het sprookje is ook geliefd in Vlaanderen en geval uit pure armoede van hun kinderen
is daar negentien maal uit de mondelinge moeten ontdoen, zoals in » Hans en Grietje
en in » Klein Duimpje en de reus, is een
overlevering opgetekend.
Al vanaf de opening op 31 mei 1952 van het thema dat niet gespeend is van enig realisme.
sprookjesbos in De Efteling te Kaatsheuvel is Honger en geldgebrek zijn eveneens de
daar een beeld te bewonderen van Ezeltje voedingsbodem voor wensdromen, die in
strek je, naar het ontwerp van Anton Pieck. sprookjes narratief gestalte kunnen krijgen.
Elders kan men een knuppel zien, die achter Dromen van » Luilekkerland bijvoorbeeld,
tralies met vier sloten in bedwang wordt ge- waar de gebraden kippetjes je zo in de mond
houden, met ook nog eens een zware gevan- vliegen. Maar ook dromen van magische dingenis-bal aan het uiteinde. Op de knuppel is gen of dieren die je ongelimiteerd van voedsel
een grimmig gezicht te onderscheiden, en het en geld kunnen voorzien, zoals in het
bordje ernaast waarschuwde vroeger: `Knup- sprookje van Tafeltje dek je.
THEO MEDER
pel uit de zak. Voorzichtig, niet tergen!' In
het sprookjesboek van De Efteling, verlucht TEKSTEN: Basile 1909, I, pp. 25-41; Bechstein 1967,
met illustraties van kunstschilder Pieck, heeft pp. 171-178; Bijl 1 97 8 , PP• 54-57; Dykstra 1895-96,
Martine Bijl het sprookje nogmaals naver- II, PP• 52-55; KHM nr. 36; Van der Kooi 1979a, nr. 35;
teld. Haar versie staat in de traditie van het Leopold/Leopold 1882, I, pp. 265-268; Poortinga
Grimm-sprookje maar mist het kader van de 1 979, pp. 26-28; Sinninghe 1 94 2 , PP• 51-54; Sinninghe 1978, pp. 86-go.
leugenachtige geit, en eindigt — het tableau

ontstelen. Domme Jan, de jongste broer,
weet de tovergiften terug te krijgen, na het
uitspreken van de spreuk:
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Aarne 191 1 -12;AT 563; Van den Berg 1995;
346-361; EM S.V. TischleIndeekdîch; hung
man 196 j, p. 1 67; De Meyer 1942, pp. i i -izo; De
Meyer 1968. pp. 71-72; Scherf 1 995, 11, pp. 1198STUDIES:

BP 1,9 pp.

1201; VDIi

-

PP 341-343;Venrnans 1962..
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soldaat die terugkomt van het oer
ontmoet een heks die hem-logvern,
%rraagt of hij in een holle boom wil afdalen
daar kan hij zoveel geld krijgen als hij wil. In
de holle boom Zijn drie kamers: in de eerste
bevindt zich een kist vol kopergeld, bewaakt
door een hond met ogen als theekopjes, in de
tweede een kist vol zilvergeld en een bond
met ogen zo groot als molenstenen . De kist in
de derde kamer bevat goudgeld en wordt bewaakt door een bond met ogen zo groot als de
Ronde Toren (het Observatorium) van Ko
penhagen.
Door de honden op het schort van de heb
te zetten worden ze echter zo mak als lammetjes, zodat de soldaat in alle rust zijn zakken
kan vullen. De heb heeft als tegenprestatie
gevraagd ofhij een tondeldoos voor haar mee
wil nemen die haar grootmoeder daar ooit
heeft laten liggen. Buiten aangekomen vraagt
de soldaat wat de heb met de tondeldoos van
plan is. Als zij weigert. hem dat te vertellen
slaat hij haar hoofd eraf. Hij neemt niet alleen
zijn geld, maar ook de tondeldoos mee.
Nu hij een rijk man is, gaat hij naar de
dichtstbIjzijnde stad en huurt een dure kamer
In een sjieke herberg. Als hij hoort over de
prinses ter plaatse wil hij haar zien, maar omdat er is voorspeld dat zij met een soldaat zal
trouwen en de koning daar niets van wil weten, wordt zij goed bewaakt.
De soldaat leeft in stijl verder, totdat zijn
geld op is. Hij moet verhuizen naar een arEN

moedig zolderkamertje. Geen van de 'vrienden' die hij had toen hij rijk was, komt hem
nog opzoeken. Omdat hij zelfs geen geld
meer heeft voor een kaars, slaat hij vuur uit
zijn tondeldoos. Dan verschijnt ineens de
hond met de ogen als theekopjes, die vraagt
waarmee hij hem van dienst kan zijn. De soldaat vraagt om geld en in een oogwenk is de
hond terug met kopergeld. De soldaat begrijpt flu de werking van de tondeldoos: als hij
één keer vuur slaat, komt de reeds genoemde
hond, slaat hij twee keer dan komt de bewaker
van de zilveren munten en als hij drie keer
slaat komt de hond van de goudschat. Hij
wenst genoeg geld bij elkaar om. weer naar
zijn oude woonadres terug te kunnen keren.
Zijn oude 'vrienden' komen ook weer terug.
De soldaat heeft gehoord dat de prinses een
schoonheid is en vraagt de kopergeidhond
haar te halen, hetgeen deze meteen doet.
Omdat het middernacht is, slaapt de prinses.
De soldaat kust haar en de hond rent weer terug met haar naar het paleis.
'S Ochtends vertelt zij haar ouders haar
vreemde droom: ze heeft rondgereden op een
hond en een soldaatheeft haar gekust. De ko
ningin besluit dat de komende nacht een hofdame bij de prinses de wacht moet houden,
om te achterhalen wat er aan de hand is. Als
die nacht de hond weer langskomt, rent de
hofdame er achteraan. Ze ziet het huis waar
de bond binnenrent, en tekent met krijt een
kruis op de deur. De hond merkt dit en zet
kruizen op alle deuren in de stad, waardoor
men de woning van de soldaat niet meer kan
vinden.
De koningin verzint een nieuw plan: ze
bindt de prinses een zijden zakje gevuld met
bloem om haar hals. Ze knipt er een gaatje in
zodat de bloem eruit loopt terwijl de prinses
wordt vervoerd, en zo een spoor achterlaat.
De hond merkt het niet, en de soldaat wordt
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gevonden en gevangengezet. Hij zal de vol
dag opgehangen worden. Tot over--gend
maat van ramp heeft hij zijn tondeldoos op
zijn kamer laten liggen. Op de dag van de executie ziet hij een leerjongen langslopen, en
geeft hem wat geld om de tondeldoos te halen. Als de soldaat op de ladder voor de galg
staat, ten overstaan van de koninklijke familie, de rechterlijke macht, het leger en het
volk, vraagt hij of hij nog een laatste wens mag
doen. De koning wil niet weigeren, dus de
soldaat vraagt of hij nog één pijp mag roken.
Dat mag, en de soldaat slaat driemaal vuur,
zodat alledrie de honden verschijnen. `Help
mij, zodat ik niet opgehangen zal worden',
roept hij, waarop de honden de rechters en de
raadsheren zo hoog de lucht in gooien dat ze
bij het neerkomen in stukken uiteenvallen.
Ook de koning en de koningin worden de
lucht in gesmeten. Het leger en het volk roepen nu uit dat de soldaat koning moet worden
en met de prinses trouwen. Dit gebeurt, en de
prinses wordt tot haar tevredenheid koningin. De honden blijven de soldaat dienen.
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Illustratie van H.1. Ford in. Andrew Lang, The
Yellow Fairy Book, 1.894. lle soldaat heeft de hond
met ogen zo groot als theekopjes op het schort
van de heks gezet en kan nu ongestoord zijn ransel vullen met kopergeld.

Aldus verloopt het sprookje van de Tondel
zoals dat te vinden is bij Hans Christian-dos
Andersen (1805-75), en waarvan de oor
titel `Fyrtoiet' luidt. Het sprook--spronkelij
j estyype staat bij ,Arne en Thompson geregistreerd als AT 562, `The Spirit in the Blue
Light'. Het is verspreid over heel Europa;
ook zijn er versies bekend uit de joods-oriëntaalse overlevering, uit India en de Verenigde
Staten. In de Kinder- and Haus,n rcben van de
gebroeders Grimm is het te vinden onder de
titel `Das blaue Licht' (nr. i 16). Het is onduidelijk van wie zij het verhaal hoorden; de precieze herkomst van deze versie uit Mecklenburg is niet vastgesteld. Waarschijnlijk werd
het verhaal door Hans Rudolf von Schröter in
het Hoogduits opgetekend.
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Het sprookje kent verschillende variaties.
De typen AT 560 ('The Magic Ring'), 561 (»
Aladdin en de wonderlamp) en 562 zijn nauw
aan elkaar verwant en worden vaak door elkaar gemengd. De basisplot gaat uit van een
jonge man, die meestal door een aanwijzing
van een oude vrouw een voorwerp krijgt (een
tondeldoos (= aansteker), een boek der zwarte
kunst, een fluit enzovoort) waarmee hij een
gedienstige geest op kan roepen. 's Nachts
wenst hij een prinses in zijn kamer. Zij worden gevonden doordat deuren met krijt gemerkt zijn of erwten uit een scheurtje in een
zak een spoor vormen, en de jonge man wordt
ter dood veroordeeld. Daar hij de tondeldoos
thuis heeft laten liggen, vraagt hij een buitenstaander het voorwerp voor hem te halen. Hij
vraagt als laatste wens zijn pijp nog één keer te
mogen aansteken. Dat mag, en de geest verschijnt weer en geeft hem alles wat hij wil. Bij
Grimm is het sprookje grofweg hetzelfde als

voor verlenen. De soldaat bevindt zich hierdoor in een zorgelijke positie. De prinses
voor zich laten werken is zijn manier van
wraak nemen.
Als hij in de gevangenis zit vraagt hij aan een
passerende soldaat (een sociaal gelijke,
Grimm spreekt van 'einen seiner Kameraden') of hij zijn blauwe licht wil halen. Als de
koning merkt dat hij vermoord zal worden
door het mannetje, wordt hij bang. In ruil
voor het behoud van zijn leven geeft hij de
soldaat zijn koninkrijk en zijn dochter tot
vrouw. Het feit dat de koning blijft leven
maakt zijn vernedering groter. De triomf van
de soldaat is totaal.
In Andersens versie van het verhaal wordt
de kritiek op de koning niet zo benadrukt. In
de verhalen van Andersen, die uit een lage sociale klasse kwam (zijn vader was een schoenmaker en zijn moeder een wasvrouw), zijn de
helden `sociale klimmers', die zich met succes

bij Andersen, op enkele details na. Zo is er in

van de oude aristocratie ontdoen, zoals de

plaats van de drie honden een klein zwart
mannetje dat als helper fungeert. Daarnaast is
het vinden van het blauwe licht (het magische
voorwerp) de laatste van drie onmogelijke
opdrachten. De soldaat vernedert de prinses
door haar als zijn huishoudster te laten werken, en er komt geen koningin in het verhaal
voor. Maar het meest opmerkelijke verschil is
de nadruk die hier gelegd wordt op het sociale
onrecht dat de soldaat wordt aangedaan en
hoe hij dit, met behulp van het magische
voorwerp, wreekt. Reeds in het begin van het
verhaal wordt vermeld dat de soldaat de koning jarenlang trouw heeft gediend, maar dat
hij door zijn vele verwondingen niet meer aan
oorlogen deel kan nemen. De koning stuurt
hem hierom weg met de boodschap dat hij
hem niet meer kan gebruiken, en dat hij hem
daarom geen geld meer geeft. Hij betaalt alleen loon aan mensen die hem daar diensten

soldaat zich van de koning en de koningin
ontdoet en maatschappelijk gelijk wordt aan
de prinses, omdat hij met haar trouwt.
Wat de voorgeschiedenis van het sprookje
betreft: als land van herkomst van (motieven
uit) dit sprookje is wel India geopperd. Uit
Turkije en de omliggende landen kennen we
versies die stammen uit de i 5e eeuw. De eerste West-Europese variant is `La Preta de lo
Gallo' in de Pentamerone van Basile uit 163436 (Iv, i). Hiervoor bestond in Europa al wel
het denkbeeld dat het met behulp van de duivel mogelijk was om 's nachts zijn geliefde bij
zich te halen. Van Albertus Magnus, een dominicaner monnik en geleerde, werd gezegd
dat hij deze mogelijkheden niet uitsloot. En
als men bereid is af te zien van het motief van
de tondeldoos, dan zou een 13 e-eeuwse vertelling uit Zwaben al voor de oudste WestEuropese versie kunnen doorgaan. Walde-
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mar Liungman betoogt dat het verhaal is
meegekomen met de grote hoeveelheid Byzantijns en oriëntaals materiaal, die in die tijd
in de gebieden ten noorden van de Rijn bewerkt werd. Ook stelt hij dat het sprookje
sindsdien met nieuw bijgekomen, gelijksoortig materiaal is vermengd. In de oudste overleveringen komt de tondeldoos niet voor. In
de 17e eeuw komen er varianten voor met een
tabaksdoos in plaats van de aansteker (= tondeldoos) en met een soldaat als de held van
het verhaal. Deze motieven komen niet alleen
voor bij verhalen die door Andersens
sprookje beïnvloed zijn. Liungman concludeert dat de nieuwe bewerkingen het oorspronkelijke sprookje nieuwe impulsen hebben gegeven.
Van het sprookje zijn ons uit Nederland
slechts drie Friese versies bekend; in Vlaanderen is het slechts éénmaal genoteerd. De
oudste versie stamt uit 1854, is opgetekend
door G. Colmjon, en nadien door Waling
Dykstra gepubliceerd in 1896. In dit verhaal
is de soldaat een oude man die uit eigen beweging het leger verlaat. Zijn magische helper is
een ijzeren man, uit wiens mond de soldaat
een tondeldoos met vuurslag heeft gehaald.
Als hij als rijk man in de stad verblijft schrijft
de koning een lening uit. De soldaat schenkt
de koning hoogstpersoonlijk het geld. Als de
ontvoerde prinses wordt gezocht, laat de ijzeren man haar ontdekken. De koning laat de
soldaat met zijn dochter trouwen. Als ze zeven jaar getrouwd zijn en in al die tijd geen
wens meer hebben gedaan, staat de ijzeren
man op een avond voor hun neus. Hij zegt dat
er ongeluk op handen is voor zowel hemzelf
als de prins, tenzij die nu met hem meegaat
om het onheil af te wenden. Samen gaan ze
naar de rots waar de prins ooit het vuurslaggereedschap heeft verkregen. De ijzeren man
vertelt dat er die avond zes geesten met een
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groot zwaard zullen komen om hem zijn
hoofd af te slaan, waarna drie andere geesten
zijn lichaam in een kist zullen bergen. Het is
aan de prins om het hoofd erbij te leggen, dan
zijn zij gered. Dit gebeurt, en de ijzeren man
verandert in een jonge prins, die vertelt dat hij
als gevolg van een verwensing jarenlang betoverd is geweest.
Een andere Friese versie, verteld door Steven de Bruin aan verzamelaar Ype Poortinga,
lijkt een vermenging te zijn van Colmjons
verhaal en de meer gangbare redactie van AT
562. Deze mengeling van elementen uit verschillende redacties doet het vermoeden rijzen dat de verteller beide kende. Hij heeft ze
uitgebreid door (humoristische) details aan
het verhaal toe te voegen.
Een moderne Nederlandse en persoonlijke
versie is de bewerking tot een stripverhaal
door Fred Julsing onder de titel Het blauwe
licht. Het verhaal volgt duidelijk de Grimmversie. Er zijn slechts een paar afwijkingen.
Zo deserteert de soldaat omdat hij het bloedvergieten beu is. Daarnaast zal de soldaat niet
worden opgehangen, maar krijgt hij levenslang. Het verhaal lijkt door de tekenaar-tekstschrijver bewust te zijn gepacificeerd. De koning wordt niet alleen als slecht, maar ook als
onnozel afgebeeld. Zo is `oorlogjes voeren'
zijn hobby. Er wordt meer gerelativeerd: de
prinses vond het leuk om huishoudelijk werk
voor de soldaat te doen, omdat ze zich dan
niet verveelde. Julsing laat haar de koning
vragen of ze met de soldaat mag trouwen.
Ondanks de introductie van de nodige humor
moet vastgesteld worden dat deze moderne
bewerking nu eens géén parodie is (wat met
moderne bewerkingen vaak wèl het geval is).
Het hele stripverhaal is overigens in blauw
getekend, wat het een speciale sfeer-tine
geeft.
PAULA VAN DEN BERG
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vader laat zijn zoon in de leer gaan bij
een tovenaar. Na een vastgestelde tijd
mag hij zijn zoon weer komen ophalen, maar
dan moet hij hem wel herkennen. Tijdens de
leertijd leert de jongen goed toveren: hij kan
zich in allerlei dieren en voorwerpen veranderen.
Tot ongenoegen van de tovenaar slaagt de
vader er aan het eind van de leertijd van zijn
zoon in om de jongen, hoewel in een diergedaante, te herkennen. Om geld te kunnen
verdienen verkoopt de vader zijn zoon meer
als dier (hond, koe, paard), waarna de-malen
jongen spoedig als mens weer naar huis terugkeert. Wanneer de jongen op een dag in
de gedaante van een paard aan de tovenaar
verkocht wordt, verzuimt de vader om het
tuig af te nemen, zodat de jongen niet meer
tot mens kan transformeren.
Wanneer het de jongen uiteindelijk toch
lukt om zich van het tuig te ontdoen, gaan de
tovenaar en zijn leerling een toverwedkamp
met elkaar aan. De leerling verandert zich bij
een haas, en zijn meester achter -vorbeldin
als hond. Juist op tijd vliegt de jon--volgthem
gen als vlieg de lucht in, maar de tovenaar zit
hem nu na als zwaan. De jongen verandert in
een gouden ring, die door een meisje wordt
gevonden. De tovenaar wordt nu een koop
vraagt of de ring te koop is. Wanneer-mane
EN

het meisje de ring laat vallen, wordt de jongen
een graankorrel. Als haan wil de tovenaar
hem oppikken, maar nu verandert de jongen
zich vliegensvlug in een vos en bijt de haan de
kop af. Daarmee is de tovenaar overwonnen.

Het sprookje van de Tovenaarsleerling staat
in de Kinder- and Hausmiírchen van de gebroeders Grimm opgetekend in Munsters dialect
onder de titel `De Gaudeif un sien Meester'
(nr. 68). Ludwig Bechstein publiceerde het
sprookje in 1845 in zijn Deutsches M rchenbuch onder de titel `Der Zauber-Wettkampf .
In de internationale volksverhalencatalogus
van Aarne en Thompson staat dit uitgesproken wondersprookje geregistreerd als AT
325, `The Magician and his Pupil'. Het
sprookje is in heel Europa opgetekend, maar
de zwaartepunten lijken te liggen in het
noordwesten, met name de Scandinavische
landen, Ierland en Duitsland, en in het Bal
gebied. Voorts is het verhaal in een Ber--kan
ber-taal opgetekend en ook gevonden in India, Zuid- en Oost-Azië, bij de Spaans- en
Franstalige gemeenschappen van de Ver
onder de zwarte bevolking van-enigdSta,
Michigan, in Midden- en Zuid-Amerika.
Zoals bij zoveel sprookjes zijn er ook hier allerlei variaties mogelijk. Het motief dat de va
zijn zoon in diergedaante snoet herken--der
nen, kan bijvoorbeeld ontbreken. Het is ook
lang niet altijd de bedoeling dat de zoon bij
een tovenaar in de leer gaat; dat de leermeester een tovenaar is kan ook later pas blijken.
De toverwedkamp is een vast onderdeel van
het sprookje, maar de uitwerking — de gedaanten die achtereenvolgens worden aangenomen — kan per land en per verteller verschillen. Soms eindigt het sprookje in een huwelijk, veelal met het meisje dat de ring vindt,
en dat regelmatig een prinses is.
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den we een soortgelijk taboe: de jongen, die
emplooi heeft gevonden bij een boekbinder,
mag niet lezen in één bepaald boek, dat dan
natuurlijk een toverboek blijkt te zijn.
Het sprookje van Roel Piters de Jong, door
verzamelaar Ype Poortinga op i6 oktober
1 973 opgenomen, verloopt aldus: een rijke
heer ontfermt zich over een weesjongen en
leert hem lezen, schrijven en enkele ambachten. De jongen heeft alle vrijheid, maar er is
één kamer waar hij niet in mag komen, en die
kamer is ook altijd op slot. Op een keer zit de
sleutel nog in het slot. De jongen kijkt naar
binnen en ziet een kamer met twee doods
schoorsteenmantel en stapels-kopend
boeken. Snel laat de jongen bij de smid een
duplicaatvan de sleutel maken. Telkens als de
heer van huis is leest de jongen in de boeken,
en hij komt er spoedig achter dat het toverboeken zijn. De jongen leert alle formules en
handelingen uit zijn hoofd en is spoedig net
Illustratie van Pol Dom in: P. De Mont en
zo bedreven als de heer. Op een dag betrapt
A. De Cock, Wondervertelsels uit Vlaanderen.
Tweede, vermeerderde druk, Zutphen 1924•
de heer hem: hij verandert zich in een leeuw,
De tovenaarsleerling stort zich, tegen het verbod
maar de jongen vliegt als zwaluw snel het
van de tovenaar in, in diens afwezigheid op de
raam uit. De heer komt hem als valk achterna.
toverboeken.
Buiten verandert de jongen zich in een ree bok, maar de heer zet hem hierop na als hazeHet motief van de vader die een financieel windhond. Bij een rivier aangekomen vliegt
slaatje slaat uit de magische gedaanteveran- de jongen deze als zwaan over, met de heer als
deringen van zijn kind (ditmaal een dochter), arend achter zich aan. In een weiland verstopt
treffen we reeds aan in de Metamorfosen (cap. de jongen zich als paard tussen de andere
paarden. De heer komt hem vervolgens als
8, v) van Ovidius (43 v.C. - ca. i 7 n.C.).
In Nederland is het sprookje van de Tove- koopman kopen, maar de jongen geeft hem
naarsleerling slechts driemaal opgetekend, en (nog steeds als paard) een dodelijke trap tegen
telkens in Friesland. Opvallend is dat de twee het hoofd. Dan verandert het paard weer in
naoorlogse vertellers Roel Piters de Jong en de jongen. Hij is zo geschrokken van zijn
Steven de Bruin beiden gewag maken van een daad, dat hij terstond alle toverformules is
verboden kamer (vergelijk » Blauwbaard). vergeten.
Het sprookje van de Tovenaarsleerling
Zodra de jongen de sleutel in handen krijgt
(of tovert), kan hij zich toegang verschaffen wordt psychologisch wel uitgelegd als het
groei- en leerproces dat een jongen op weg
tot de magische kennis van het (de) tover
sprookje van Bechstein vin--boek(n).Iht naar volwassenheid doormaakt. Om zijn
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vleugels te kunnen uitspreiden moet de jongen zich van zijn (surrogaat-)vader of leermeester losmaken en zich uiteindelijk letterlijk van hem ontdoen.
Overigens dient het sprookje van de Tovenaarsleerling niet verward te worden met de
sage van de Tovenaarsleerling. De sage is vaak
aan een bepaalde plaats en tijd gebonden, de
plot is een stuk eenvoudiger, en de inhoud
wordt (of liever gezegd: werd) door vertellers
en luisteraars veel minder vaak als fictie ervaren. In de catalogus van Aarne en Thompson
vinden we dit type terug als AT 3 2 5*, `Apprentice and Ghost' (met alleen twee Poolse
versies). In de volksverhalencatalogus van
J.R.W. Sinninghe staat dit verhaaltype geregistreerd als sage nr. 75 I , ` Der Zauberlehrling'. Een kundige tovenaar, zo wil althans
het volksgeloof, moet zijn toverboek even
goed van voren naar achteren kunnen lezen
als andersom. Het achterstevoren lezen dient
ertoe om een bepaalde formule en de gevolgen daarvan ongedaan te maken. In de sage
nu wordt verhaald hoe een onkundig persoon
(een leerling) in een toverboek begint te lezen, en daarmee zeker onheil oproept. Zo kan
hij bijvoorbeeld demonische dieren (roeken,
ratten) of de duivel oproepen. Van een terzake kundig persoon — meestal de tovenaar
zelf, maar soms ook een geestelijke — krijgt hij
de opdracht om achterstevoren terug te lezen: de duivel of de dieren verdwijnen dan
weer. Soms is het de tovenaar zelf die de tekst
vervolgens achterstevoren leest. Eén van die
tovenaars uit de eerste helft van de i 8e eeuw
zou Klaas Gerrits Wieringa uit IJslumburen
onder Achlum (Friesland) geweest zijn, die
vanwege zijn kunsten in de volksmond Klaas
Kunst werd genoemd. De sage van de Tovenaarsleerling is in Nederland opgetekend in
Friesland, Zeeland en Limburg. Ook in
Vlaanderen was hij ruim bekend, ruimer dan

325, dat daar zeven maal is opgetekend.
In de avondvullende tekenfilm vol klassieke
muziek FANTASIA uit 1940 heeft Walt Disney een animatie opgenomen die de `Tovenaarsleerling' heet. In dit filmpje zien we
Mickey Mouse als leerling van een tovenaar,
die de opdracht krijgt om de vloer te boenen
wanneer de tovenaar van huis is. In plaats van
zelf al het werk te verrichten begint Mickey in
het grote toverboek te lezen, en hij gebruikt
een spreuk om een bezem voor hem het werk
te laten doen. De situatie loopt volkomen uit
de hand: de bezem sleept veel te veel emmers
water aan. De tovenaarsleerling kent geen
spreuk om de bezem tot staan te brengen. In
een poging de bezem te stuiten door hem stuk
te hakken ontstaan er steeds meer bezems, die
allemaal aan het werk slaan en de hele tovenaarswoning onder water zetten. Mickey
wordt nog net door de thuisgekomen tovenaar van de verdrinkingsdood gered, doordat
de tovenaar de juiste spreuk gebruikt om het
onheil op te heffen. Als deze animatie ergens
bij aansluit, dan is het veeleer bij de sage
(meester moet broddelwerk van leerling
rechtzetten) dan bij het sprookje (leerling
overtroeft meester). De bron die door Disney
gebruikt is, valt precies te achterhalen. Disney liet zich inspireren door de muziek van
Paul Dukas (1865-1935), en wel door diens
symfonische scherzo L'Apprenti sorcier. Dit
muziekstuk is op zijn beurt weer geïnspireerd
op de ballade `Der Zauberlehrling' van
Goethe (1749-18 3 2). Ook in de ballade verliest de leerling de macht over de bezem, die
hij — in dit geval — opdraagt het bad te laten
vollopen.
In een andere tekenfilm heeft Walt Disney
echter wel een motief uit het sprookje van de
Tovenaarsleerling verwerkt, namelijk: de toverwedkamp.InTHE SWORD IN THE STONE
(1963), over de jeugdjaren van de latere koAT

Turandot
ving Artur — in Nederland uitgebracht onder
de titel MERLIJN DE TOVENAAR —, moet to
venaar Merlijn het in een toverduel opnemen
tegen tovenares Madam Mihm. Als regels
vooraf worden onder andere gesteld: geen
verdwijningen en geen fantasiedieren. Madam Mihm verandert zich in een krokodil,
maar Merlijn weet haar als schildpad en konijn te ontlopen. Mihm jaagt dan als vos het
konijn op, waarna Merlijn als worm weg
Vervolgens pikt de tovenares naar-kruipt.
hem als kip, maar nu verandert Merlijn zich
in een walrus. Om zich groter te maken wordt
Mihm een olifant, maar Merlijn jaagt haar nu
schrik aan als muis. Mihm slaat terug als tijger
en ratelslang, maar de tovenaar knijpt als
kreeft haar keel dicht. Nu wordt Mihm een
neushoorn, maar in een poging de kreeft te
verpletteren loopt ze zich vast in een boom.
Nu stoot Merlijn haar in de gedaante van een
bok de rivier in. Mihm houdt zich niet meer
aan de regels en verandert in een vuurspuwende draak en vangt Merlijn, die daarna
plots verdwenen lijkt. Merlijn heeft zich
evenwel veranderd in een ziektekiem, en velt
daarmee de tovenares: zij eindigt doodziek in
bed.
THEO MEDER
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EN prinses wil alleen trouwen met een
man die de drie raadsels die zij hem zal
opgeven, kan oplossen. Slaagt de huwelijkskandidaat hierin niet, dan zal hij ter dood
worden gebracht. Vele jonge edelen komen
een poging wagen, maar ze kunnen haar raadsels niet beantwoorden. Zodoende begint het
knekelhuis in de tuin van het paleis vol beenderen en doodskoppen te raken.
Op een dag arriveert er een arme varkens hoeder, die veel over het bestaan heeft nagedacht en die zijn geluk ook wil beproeven. In
aanwezigheid van twaalf geleerden stelt de
prinses hem haar vragen. `Welke boom
draagt aan de ene kant lichte en aan de andere
kant zwarte bladeren ?' De jongeman antwoordt: `De boom die aan de aarde de lichte
dagen en de zwarte nachten geeft.' Het antwoord wordt goedgekeurd en het volgende
raadsel luidt: `Wie kan heel de wereld overzien, en ontdekt nergens haars gelijke ?' Ook
ditmaal antwoordt de varkenshoeder correct:
`De zon.' De derde vraag luidt: `Welke moeder is er op de wereld, die al haar kinderen opslokt?' Het antwoord is: `Wie anders dan de
zee! Zij slokt al de stromen en rivieren en waters op, die van haar voortkomen.'
Na dit goede antwoord staat niets een huwelijk tussen de varkenshoeder en de prinses
nog in de weg, en uiteindelijk zal de held als
koning regeren.

Aldus verloopt het novellesprookje van Turandot dat, ondanks een geografisch brede
verspreiding (hier en daar in Europa, het
Midden-Oosten, Centraal-Azië, India en
Afrika), in de mondelinge overlevering maar
zelden is opgetekend. In Nederland zijn verzamelaars er nooit in geslaagd om het
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sprookje op te tekenen, in Vlaanderen is het
slechts eenmaal, in 1924, opgetekend te Wechel-ter-Zande bij een jachtopziener. In de
internationale volksverhalencatalogus van
Aarne en Thompson staat het sprookje geregistreerd als AT 85 iA, `Turandot'.
Het dankt zijn grootste bekendheid in feite
aan de Italiaanse opera Turandot van Giacomo Puccini (1 858-1924). Het libretto werd
geschreven door Giuseppe Adami en Renato
Simozi, die zich baseerden op het toneelstuk
Turandot van Carlo Gozzi. De opera was de
laatste waaraan Puccini werkte en ging pas na
zijn dood, op 25 april 1926, in première in de
Scala van Milaan onder leiding van de fameuze dirigent Arturo Toscanini. Sindsdien
is de opera talloze malen uitgevoerd over de
gehele wereld. In Nederland werd Turandot
in 1985 opgevoerd door de Nederlandse
Opera met Christine Deutekom, en in januari
1996 door The Companions in het Rotter
-damseAhoy.
In Puccini's Turandot speelt het verhaal zich
af in China: prinses Turandot geeft eenieder
die naar haar hand dingt drie raadsels op. Elke
prins die de raadsels niet kan oplossen wordt
onthoofd. Nadat al de nodige hoofden van
prinsen op staken aan het volk tentoon zijn
gesteld, arriveert er een onbekende prins aan
het hof. Ondanks de waarschuwingen van zijn
vader Timur, zijn slavin Liu en de drie ministers Ping, Pang en Pong zet hij door, en hij
weet tot ontsteltenis van mannenhaatster Turandot de drie raadsels op te lossen. Maar hij
biedt haar een uitweg: als zij voor het ochtendgloren zijn naam weet, zal hij zich van het
leven beroven, en is zij weer vrij. Turandot
doet de grootste moeite om achter de naam te
komen, maar slaagt hierin niet. Nog voor het
licht is dringt de onbekende prins haar kamer
binnen, verklaart haar zijn liefde, kust haar en
noemt uit zichzelf zijn naam: Calaf. Het staat

Birgit Nilsson aLs Turandot in Puccini's gelijknamige opera, in de Scala te Milaan, 1964.

de prinses nu vrij om over zijn lot te beschik
ochtend verschijnt Turandot aan het-ken.Di
wachtende volk, en ze maakt bekend wat de
naam van de prins is: Liefde. Niets staat een
huwelijk nu nog in de weg.
Oudst bekende bron van het Turandotsprookje is de vierde vertelling uit het allegorische epos Haft paikar uit 12 09 van de Perzische dichter Mohammad Elyas ebn-e Yusof
Nezami (ca. 1140-1209). In de j aren 1710-12
wordt het Turandot-sprookje vanuit het Perzisch in het Frans vertaald door Francois Pétis de la Croix in diens Duizend-en -één dag (de
tegenhanger van Duizend-en -één nacht). Op
deze vertaling volgden verschillende toneel
onder andere die van Alain--bewrking,
René Lesage in 1729, Carlo Gozzi in 1762,
Friedrich Schiller in i 8oz en Wolfgang Hildesheimer in 1955.
Terwijl het sprookje van Turandot zijn
grootste bekendheid aan de letterkunde, het
toneel en de opera ontleent, onderscheiden
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troffen bij de Friese verteller Steven de Bruin,
nauw verwante sprookjestypen die juist weer die het verhaal in het kort aldus vertelt: de
wel een grote verspreiding in de mondelinge hond van een jongen eet vergiftigde bladeren
overlevering hebben gekend. Het zijn achter- en sterft. Drie roeken eten van de dode hond
eenvolgens AT 85 I, 'The Princess Who Can- en sterven ook, evenals twaalf rovers die de
not Solve the Riddle', AT 852, 'The Hero roeken eten. Een koning belooft zijn dochter
Forces the Princess to Say: "That is a Lie" en aan de man die hein een raadsel kan opgeven
dat hij niet kan oplossen. Kan hij dat wel, dan
AT 853, 'The Hero Catches the Princess
With her Own Words'. Al deze novelle- zal de raadsel-opgever onthoofd worden. De
sprookjes hebben met elkaar gemeen dat de jongen maakt een raadsel van wat er met zijn
held met de prinses kan trouwen, nadat hij hond enzovoort gebeurd is: 'Niemand
doodde iemand, iemand doodde drie, en drie
haar verbaal de loefheeft afgestoken.
doodden twaalf' De koning komt er niet uit,
de
In 'Prinses kan raadsel niet oplossen' zijn
rollen van de raadsel-opgever en raadsel-op- maar de prinses bezoekt 's nachts de jongen
en ontfutselt hem de oplossing. Dc koning
losser omgekeerd. Een huwelijk met de prinses wordt in het vooruitzicht gesteld aan die- wil hem nu laten onthoofden, maar de jongen
gene die een raadsel kan opgeven dat door de ontkomt door op zijn magische viool te spe
prinses niet kan worden opgelost. De held len (een motief uit de » Dans in de doornmaakt een raadsel van een gebeurtenis die hij struik). Uiteindelijk trouwt hij met de prinses.
Tot zover de sprookjes waarin de raadsels
zeifheeft meegemaakt, en de prinses weet de
oplossing niet. Bijvoorbeeld: 'Eén doodt centraal staan (vergelijk ook nog het »
geen, en doodt toch twaalf.' (Raven hadden Slimme boerenmeisje, de » Koning en de
gegeten van een vergiftigd dood paard. De le- boer zonder zorgen en de » Rechterraadsels).
vende raven worden gevangen door twaalf De sprookjestypen AT 85 i en AT 8 i A hebrovers, die na consumptie overlijden.) 's ben zoveel trekken met elkaar gemeen, dat
Nachts probeert ze hem het antwoord in zijn wel verondersteld is dat beide typen loten van
slaap te ontfutselen, maar de held heeft haar eenzelfde, waarschijnlijk oriëntaalse stam
door. Uiteindelijk mag hij met de prinses zijn. Voor de andere twee sprookjestypen ligt
dit minder voor de hand. Hierin wordt de
trouwen.
De gebroeders Grimm hebben dit sprook- prinses bijvoorbeeld op een andere verbale
jestype gepubliceerd in hun Kinder- und manier overtroefd. In 'Held dwingt prinses te
Hausmijrcben onder de titel 'Das Rätsel' (nr. zeggen: "Dat is een leugen" kan de hoofdpersoon de hand van de prinses winnen door
22). De eerste versie van dit sprookje hoorden
ze van Dorothea Viehmann, maar in een la- zo'n grote leugen te vertellen dat de prinses
tere druk ( 18 3 7) werd het verhaal bewerkt aan wel móét uitroepen dat het gelogen is. Op fade hand van een tweede sprookjesversie. Het len volgt de dood. De held slaagt erin zoveel
sprookje is veelvuldig in geheel Europa ge- onzin bij elkaar te fantaseren, dat de prinses
vonden, sporadisch in Azië en Afrika, en heeft hierop reageert met: 'Dat is een leugen!' In
zich ook weer breed verspreid over Noord- nogal wat gevallen lokt hij haar uit haar tent
door te liegen over haar reputatie of die van
en Zuid-Amerika. In Nederland en Vlaandehaar vader. De oudste versie van dit verhaal is
ren zijn de optekeningen schaars. in Nederte
vinden in het Latijnse Modusfiorum uit de
slechts
aange
land is het verhaalbijvoorbeeld

we hiermee samenhangend nog een aantal

-
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ioe eeuw. Het sprookje is door de gebroeders
Grimm gepubliceerd onder de titel `Der
Dreschflegel vom Himmel' (nr. I I2). Het is
in heel Europa opgetekend, vooral in Noordwest-Europa, maar ook daarbuiten is het wel
gevonden, in India, China, Thailand, Indonesië, de Verenigde Staten, de Dominicaanse
Republiek en Noord-Afrika. Dit sprookjestype was, naar het grotere aantal optekeningen te oordelen, ook duidelijk populairder in
Nederland en Vlaanderen dan de twee voorafgaande typen. Een voorbeeld van een leugenverhaal dat de held vertelt is, dat hij in een
grote gevangen snoek een broedende zwaan
aantreft (» Reusachtige vis). De held kan ook
de reputatie van de koning aantasten door te
zeggen dat deze de zoon van een schaapherder of molenaarsknecht is. Maar de held kan
ook beweren dat de prinses een hoer is, of met
de dominee naar bed is geweest.
Nog een andere manier om op een verbale
wijze de hand van de prinses te winnen, is haar
slagvaardig van repliek te dienen en daarmee
met stomheid te slaan. Dit gebeurt in het
sprookje `Held vangt de prinses op haar eigen
woorden', dat bij de gebroeders Grimm niet
te vinden is. De bakermat van het sprookje is
duidelijk Europa, maar het is door immigranten ook in de Nieuwe Wereld geïntroduceerd. De oudste versies stammen uit de late
middeleeuwen. Ook in Vlaanderen en Nederland was het sprookje populair, en de opmerking van Aarne en Thompson dat het
sprookje soms obscene motieven krijgt, geldt
ook voor onze streken.
Begin we eeuw vertelde de Groningse verteller Minne Koning het sprookje over de
prinses die altijd het laatste woord heeft. Er
wordt dan naar een echtgenoot gezocht die
haar verbaal de baas kan. Geen van de arriverende prinsen blijkt erin te slagen. Van de
eenvoudige broers Pait, Pauwel en Geert

blijkt de jonge en onwijze Geert in staat om
de prinses van repliek te dienen. Onderweg
had hij een dode kip, een stop van een wijnvat
en een hoepel gevonden en meegenomen.
Zijn broers staan binnen de kortste keren met
hun mond vol tanden, maar als de prinses in
de warme zaal zegt dat haar hart nog warmer
is, dan haalt Geert de kip tevoorschijn om
deze in haar hart te braden. Nee, antwoordt
de prinses, want dan loopt het vet eruit. Doe
er dan deze stop in, antwoordt Geert. De
prinses vreest echter dat haar hart dan barst.
Hierop haalt Geert de hoepel tevoorschijn:
die moet om het hart geslagen worden. De
prinses is sprakeloos en roept: `Het is verloren.' Maar Geert roept vrolijk: `Nee hoor, het
is gewonnen.' Aldus krijgt hij de koningsdochter tot vrouw en wordt later koning. In
een meer pikante versie van de Friese vertelster A. Postma-Bies (Collectie Jaarsma, archief Pi M i) zegt de prinses dat men wel een
eend in haar achterwerk kan bakken. De held
komt met de vogel op de proppen en suggereert een kurk te gebruiken om het weglopen
van het vet te voorkomen. Als de prinses zich
uiteindelijk gewonnen geeft met de woorden
`Ik heb mij bescheten' toont de held een partij paardenvijgen met de woorden `Ik ook.'
Ook ditmaal eindigt het sprookje in een huwelijk.
THEO MEDER
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Twee bultenaars
DE TWEE BULTENAARS
EN goedwillende arme man (of een
speelman) met een bochel stuit (gewoonlijk in het vrije veld) op zekere nacht op
een groep zingende en dansende bovennatuurlijke wezens (kabouters, elfen, geesten) of
heksen. Zij zingen een liedje met de namen
van de dagen van de week, maar ze kunnen de
reeks niet afmaken, waarop hij dit voor hen
doet, of zij vragen hem hen te begeleiden. Uit
dankbaarheid helpen ze hem — met veel geweld overigens, door hem te jonassen of te
slaan — van zijn bochel af, en ze geven hem
ook nog een zak met goud.
Een jaloerse andere bultenaar, die hiervan
hoort, begeeft zich een volgende nacht ook
naar die plek en wil de wezens op dezelfde
manier helpen. Maar of omdat hij het lied niet
af kan maken of omdat hij zich te hebzuchtig
toont, `belonen' ze hem met de bochel van de
eerste bultenaar, zodat hij er nu twee heeft, en
het goud dat hij erbij krijgt verandert thuis in
mest.
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`De twee bultenaars' hoort in de Nederlanden qua bekendheid tot de top tien van de
wondersprookjes. Het is een oud en wijd verspreid verhaaltype. Al in de klassieke oudheid
werd verteld hoe de Thessaliër Pandaros in
de beroemde tempel van Asklepios in Epidaurus een brandvlek van het hoofd genomen
werd. Hij stuurt zijn slaaf Echedoros, die
eveneens een brandvlek op zijn hoofd heeft,
met een beloning voor de godheid naar de
tempel. Echedoros wil het geld voor zichzelf
houden en krijgt als straf de vlek van zijn heer
erbij.
Na de oudheid vinden we dit verhaal in drie
verschillende redacties terug, een West-Europese, een in het Midden-Oosten en een in
het Verre Oosten. De Europese is uiterst gevarieerd en de hierboven gegeven samenvat
kan dan ook niet de hele bandbreedte er--ting
van weergeven. In plaats van het vrije veld kan
ook een gebouw de plaats van handeling zijn,
een spookslot of spookmolen bijvoorbeeld,
waar behalve de gebochelde niemand durft te
overnachten (vergelijk » Angst leren). Dit
vinden we bijvoorbeeld in verschillende Nederlandse lezingen uit Friesland, Groningen

Dit verhaaltype (AT 503, `The Gifts of the
Little People') is net als bijvoorbeeld » Repelsteeltje een van die verhalen die op de rand
van de volksverhaalgenres sage (gelokaliseerd, geloofd, ernstig) en sprookje (ergens
eens spelend, fantastisch, optimistisch) balanceren; het hangt vaak van de verteller af in
welk van beide genres ze gerealiseerd worden. Thema van deze zo duidelijk moralistische overlevering is de hachelijke en gevoelige relatie van de mens met bovennatuurlijke
wezens. Wie zich hierbij goed gedraagt en
eerlijk en oprecht is, kan op iets moois rekenen, wie grof en zonder eerbied voor `het andere' alleen zijn eigen voordeel najaagt, zal
storm oogsten.

en Zeeland en ook in een tekst in de Zutphensche Almanak voor 1854, die zo opent: `Men
verhaalt dat in een zekere stad van ons vaderland, voor enige jaren geleden, het volgende
heeft plaats gehad.' De eigenaar van een
spookhuis waar hij geen huurders meer voor
kan vinden, belooft honderd gulden aan de
man die er de nacht in durft door te brengen.
Een klein kereltje met een grote bochel, Piet,
biedt zich aan. Om twaalf uur verschijnt er
met veel gedruis een optocht van spoken die
tweemaal om de tafel heenlopen. Dan opent
een spook naast de schoorsteen een deurtje en
haalt enige zakken geld uit een kastje. Ze bekijken de gebochelde, dan gaan ze met z'n allen naar een nevenkamer, waar Piet geld
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hoort rammelen. Eindelijk komen ze terug.
Een van hen grijpt het kereltje bij de borst en
drukt hem met zoveel kracht tegen de muur
dat hij eraan vast blijft kleven. Dan vertrekt de
stoet weer met hetzelfde gedruis. Tegen de
dageraad kan Piet zich los worstelen, maar
zijn bochel is hij kwijt en hij is honderd gul
rijker. Er melden zich nu meer bultenaars-den
om in het huis te waken en een van hen, een
andere Piet met veel geld en een ontzaglijke
bult, biedt zelfs honderd gulden voor een
nacht. Het gaat hem als de eerste Piet, alleen
wordt hij niet met de rug, maar frontaal tegen
de muur gedrukt, tegen de bochel van zijn
voorganger. Als hij zich eindelijk los geworsteld heeft, blijkt hij naast de bochel op zijn
rug er ook nog een op zijn borst te hebben.
De bovennatuurlijke wezens kunnen zoals
hier spoken zijn of elfen (dit vooral in de Keltische gebieden), maar ook allerlei andere demonische wezens of gedemoniseerde mensen. Alleen al in de Nederlandse en Friese va
(tien, respectievelijk acht) vinden we-riante
kabouters, aardmannetjes, spoken, geesten,
heksen, de duivel of geheimzinnige `dames'.
In Vlaanderen, waar dit verhaal minstens dertig keer gevonden is, zijn het vooral heksen,
die dan vaak dansen in kattengedaante. Soms,
bijvoorbeeld in de variant in de Kinder- and
Hausmiírcben van de gebroeders Grimm (nr.
182, `Die Geschenke des kleinen Volkes', uit
Halle, vanaf de uitgave van 1850) en in de
Zweedse overlevering van het type, bevindt
zich onder de dansenden een spookachtige
oude barbier, die de bultenaars ook nog het
hoofd kaalscheert.
Deze Europese redactie, die vooral uit
West-Europa bekend is, maar ook elders in
ons werelddeel en zelfs in Zuid - Amerika ge
lijkt om inhoudelijke redenen en-noterdis,
ook op grond van het verspreidingspatroon
(alleen al in Ierland werd zij 383 keer opgete-

kend) ergens in het Keltische taalgebied te
zijn ontstaan, maar zeker is dit niet. Wel komt
de oudste volledige Europese variant, een
literaire bewerking van Thomas Parnell
(679-1717), `A Fairy Tale in the Ancient
English Style', een gedicht dat speelt in koning Arturs tijd, uit Ierland, maar een onvolledige variant (alleen de eerste helft) vinden
we al eerder in Italië. Daar vertelt Pietro Piperno in zijn De nuce malta Beneventana (r 647)
hoe een gebochelde schoenmaker voor dansende heksen het onvolledige lied van de dagen van de week aanvult, waarop dezen hem

zijn bochel afslaan.
In het Arabische, Turkse en Perzische taal
bij de oriëntaalse joden wordt het-gebidn
verhaal veelal in een badhuis gelokaliseerd.
Een gebochelde danst daar voor geesten, die
daarop zijn buit afnemen en tegen het plafond werpen. Een andere gebochelde probeert hem te imiteren maar danst slecht of
kiest het verkeerde moment — met het bekende gevolg. Deze redactie duikt voor de
eerste keer op bij Muhamined ibn al-Hassan
an-Nawagi uit Cairo (ca. I383-1455)• In het
Verre Oosten is het verhaal geliefd in Japan,
waar het veel in schoolboeken werd opgenomen, in China en Korea. Uiteraard ingebed
in de daar gangbare culturele en mythologische contexten, maar verder met opvallend
veel overeenkomsten met zowel de Europese
overlevering als die van het Midden - Oosten.
In jongere Japanse versies wordt een bochel
afgenomen, respectievelijk toegevoegd; in de
oudste Japanse variant, de Uji sbui monogatari
(Een verzameling verhalen uit Uji) uit het begin van de 13 e eeuw, gaat het om twee mannen met een kropgezwel. Zo ook in de Chinese en Koreaanse teksten. Dit gezwel zal dus
in het Verre Oosten de oorspronkelijke mis
-vorming
zijn geweest.
Het is (nog) niet gelukt genetische verban-

Twee reisgezellen
den tussen het antieke wonderverhaal uit
Epidaurus en de Europese en de beide Aziatische redacties van `de twee bultenaars' aan te
wijzen, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat een
zo complex verhaal met bij alle verschillen
tussen de redacties toch ook zo duidelijke inhoudelijke en structurele overeenkomsten en
eenzelfde moraal op minstens drie verschil
plaatsen telkens opnieuw ontstaan is. -lend
`De twee bultenaars' is vaak literair bewerkt. De bekendste Nederlandse bewerking
is wel het gedicht `De twee bultenaars' van
Antonie Christiaan Wynand Staring (i 767r 840), voor het eerst afgedrukt in zijn Nieuwe
gedichten ( r 82 7). Hij baseerde zich niet op een
Gelderse mondelinge overlevering maar op
`Ulrich mit dem Bilhel', een verhaal uit het
laatste deel (t 786) van de lange tijd zeer populaire V.olksmiírchen der Deutschen van Karl
August Musäus (1735-87). Musäus op zijn
beurt greep niet terug op een Duits sprookje,
maar op het gedicht van Parnell.
Thans leeft het verhaal voort als mop
(Volksverhalen bank PJ M i ): een man met een
bochel en een man met een houten poot zitten samen in een café. De man met de bochel
besluit op te stappen en neemt de kortste weg
over het kerkhof. Daar ontmoet hij een spook
dat vraagt: `Wat heb je daar op je rug?' De
man zegt dat het een bochel is, en het spook
zegt: `Geef maar hier' en neemt de bochel
weg. De volgende dag adviseert de man zijn
vriend met de houten poot om ook over het
kerkhof te gaan. Als hij dit inderdaad doet,
ontmoet ook hij het spook, dat vraagt: `Wat
heb je daar op je rug?' De man antwoordt:
`Niks'. Waarop het spook zegt: `Hier, heb je
een bult.'
JURJEN VAN DER KOOI
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DE TWEE REISGEZELLEN OF
WAARHEID EN LEUGEN

D

IT is het verhaal over drie 'kousenkeerls', Duitse marskramers die ventten
met de helblauwe, groene en paarse Kloppenburger sokken die door de rijkste boeren
van de Achterhoek op zondag gedragen werden. Ze lopen op een hete voorzomerdag
over de Hessenweg richting Doesburg en ruziën over geld. Een van hen wedt om zijn
mars met de anderen dat hij met zijn eerlijke
stuiver verder zal komen dan zij met hun drie
oneerlijke, maar in de eerste de beste herberg
raakt hij zijn eerlijke stuiver al kwijt. Zijn
makkers bespotten hem en nemen hem zijn
mars af. Hij blijft erbij dat hij ook zonder zijn
eerlijke stuiver verder zal komen en verwedt
er zijn beide ogen onder. Weer verliest hij. Ze
steken hem de ogen uit en gooien hem neer
bij een galg onder een honderdjarige eik.
Drie raven strijken neer in de eik en wisse
nieuws uit. De eerste vertelt dat er die-lenht
nacht dauw zal vallen die blinden ziende kan
maken, de tweede dat achter in de tuin van de
koning kruiden groeien die de zieke prinses
beter kunnen maken, en de derde dat wie haar
geneest haar tot vrouw zal krijgen. De blinde
geneest zichzelf en de prinses en drie dagen
later wordt de bruiloft al gevierd. Op een dag
als hij uitrijdt om te gaan jagen treft hij zijn
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twee vroegere collega's bij de poort. Hij toont
zich niet wraakzuchtig, onthaalt hen en vertelt wat hem is overkomen. Zij gaan nu naar
de galg om ook naar de raven te luisteren,
maar die hebben gemerkt dat hun geheimen
bekend zijn geworden. Drie dagen later vindt
men twee dode kerels met uitgepikte ogen op
de galgenbult. Ver hebben ze het met hun oneerlijke stuivers niet gebracht.

Zo vertelt Gerrit Jan Klokman (1864-1943)
uit Laag-Keppel in 1910 het verhaal in de
Driemaandelijksche Bladen. Het is een versie
van AT 613, `The Two Travellers (Truth and
Falsehood)', een zeer geliefd, nu vrijwel wereldwijd verspreid sprookje, dat de morele
problematiek van goed en kwaad weet te verbinden met een meeslepend verhaal.
Sterk vereenvoudigd luiden de meeste i geen Zoe-eeuwse mondelinge versies ervan ongeveer zo: twee mannen (broers, soldaten,
handwerkslieden, enzovoort), van wie de ene
goed en de ander slecht is, zijn samen onderweg. Hun eten raakt op en de slechte van de
twee wil zijn brood alleen met de goede delen
als die hem daarvoor zijn ogen afstaat. Daarna
laat hij zijn metgezel aan zijn lot over. De
blinde luistert ongemerkt onder een boom
(galg) twee of drie dieren (vogels, kraaien, een
beer, een wolf en een vos) of demonen (duivels) af en verkrijgt zo bovennatuurlijke èn
praktische kennis. Hij komt bijvoorbeeld te
weten hoe met geneeskrachtig water blindheid kan worden genezen, hoe een uitgedroogde stad van water kan worden voorzien
(door een blauwe steen voor het paleis van de
koning op te lichten), hoe een dorre boom
weer tot bloei kan worden gebracht en een
zieke prinses kan worden genezen. Hij geneest zichzelf met het water, trekt naar de
stad, boort het water aan, brengt de dorre

boom tot bloei, geneest de prinses en krijgt
haar hand, de hiervoor toegezegde beloning.
De slechte hoort (eventueel van de goede, die
hem alles vergeeft) hoe deze aan zijn kennis
gekomen is en verstopt zich nu ook onder de
boom (galg). De dieren enzovoort, voorzichtiger geworden omdat hun geheimen bekend
zijn geraakt, laten zich deze keer niet afluisteren maar ontdekken en grijpen hem.
Dit is een van de alleroudste sprookjes. Uit
het oude Egypte is een in de 13 e of i e eeuw
v.C. te dateren papyrus bewaard gebleven
met een populariserende omwerking van een
mythe over een rechtsstrijd tussen de goden
Horus en Seth, die, ondanks duidelijke verschillen, als een voorstadium van de Twee
reisgezellen gezien kan worden: een man,
Leugen genaamd, klaagt zijn broer Waarheid
aan voor de rechtbank van de negen goden.
Hij zou een reusachtig mes van hem geleend
en niet teruggegeven hebben. Waarheid kan
dit niet bestaande mes niet voor het licht
brengen, waarop de goden hem de ogen laten
uitsteken en een dienaar opdragen hem door
de leeuwen te laten verslinden. De barmhartige dienaar laat hem in leven en vrouwe Begeerte vindt hem. Zij maakt Waarheid tot
haar dorpelwachter en begint een heimelijke
verhouding met hem, die resulteert in de geboorte van een zoon. Deze wordt op een keer
door zijn schoolkameraden bespot omdat hij
geen vader heeft. Zijn moeder licht hem nu in
en hij hoort vervolgens van Waarheid hoe
Leugen hem behandeld heeft. De zoon weet
de leugen van Leugen te ontmaskeren door
een even absurd verhaal over een reusachtige
koe te vertellen. De goden beseffen nu dat ze
door Leugen bedrogen zijn. Ze laten hem op
zijn beurt blind maken en maken hem tot
dorpelwachter van Waarheid. `Zo verschafte
de jongeling zijn vader recht en werd de strijd
beslist tussen Waarheid en Leugen.'
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Tweeduizend jaar lang ontbreekt dan elk
spoor van dit verhaal, totdat het in 710 n. C.
opduikt in een uit het Sanskriet vertaalde
Chinese bundel stichtelijke boeddhistische
geschriften (de zogenaamde Tripitaka) als de
geschiedenis van de broers Goede Daad en
Slechte Daad. Ook hier ontbreekt nog, evenals in de wat jongere middeleeuwse oriëntaalse varianten zoals bijvoorbeeld die van de
Perzische dichter Nizami (1145 -1202), de
verbinding van de episode van het blind maken met die van het afluisteren van de demonen en de mislukte poging tot navolging.
Deze elementen van afluisteren (omstreeks
het jaar i 000 in andere verhalende contexten
al aantoonbaar in Indische bronnen) en mislukte navolging vinden we zonder het blind
maken wel in een moeilijk dateerbaar, maar
zeker middeleeuws (14e-eeuws?) verhaal, dat
als `Abu de Bedrieger en Abu de Rechtvaardige' een plaats kreeg in de Duizend-en-één
nacht, en in een 13 e-eeuws, in Europa ontstaan Hebreeuws handschrift.
In deze laatste bron duikt een nieuwe inleiding op: twee mannen (in dit geval een jood
en een niet-jood) twisten erover wiens godsdienst de waarheid in pacht heeft en sluiten
hierover een weddenschap. In het middeleeuwse Europa en de vroege nieuwe tijd
wordt dit, meest in de vorm van een weddenschap over wie het sterkst is, de waarheid (gerechtigheid) of de leugen (ongerechtigheid),
de gangbare redactie. In Nederland vinden
we deze bijvoorbeeld in het in I 554 te Antwerpen uitgegeven, uit het Duits vertaalde
Een nyeuwe clucht boeck. De eerste volledige
versie met zowel blind maken, afluisteren en
poging tot navolging, stamt dan uit de i 5e
eeuw en komt voor in de Spaanse exempelverzameling Libro de los gatos.
Langs verschillende wegen verspreidde dit
sprookje zich nu tot in de nieuwste tijd. De
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toonaangevende redactie werd er een waarin
het blind maken van de goede als een daad van
pure kwaadaardigheid van de slechte reisgezel en als de koopsom voor een bete broods
wordt voorgesteld. De gebroeders Grimm
namen er achtereenvolgens twee verschillende varianten van op in hun Kinder- and
Hausmdrehen. In de editie van 1815 een variant uit Mecklenburg, `Die Krähen', die ze
gekregen hadden van August von Haxthausen (1792 -1866) — deze had hem in 1813 op
een nacht aan de Deense grens gehoord van
een huzaar, die de volgende dag zou sneuvelen —, en in de editie van i 843 in plaats van
deze een uit Holstein, ingezonden door een
student uit Kiel: `Die beiden Wanderer'. De
laatste werd hun definitieve versie (nr. 107),
wat jammer is, want `Die Krähen' is een aansprekender verhaal.
Uit Nederland kennen we naast een viertal
Friese varianten (vanaf 1854) alleen bovenstaande van Klokman, die opvalt omdat er in
plaats van twee drie reizigers in figureren en
omdat nog het oudere motief van de weddenschap als uitgangspunt dient. In Vlaanderen
was de Twee reisgezellen een van de meest
bekende wondersprookjes. Het is er zeventien keer genoteerd.
JURJEN VAN DER KOOI
TEKSTEN: KHM nr. I07; Klokman 1 93 6, pp . 7 2- 77;
Vander Kooi 1979a, nr. 52; DeMeyere 1925-33,1, PP•
40-58, 118-122; De Mont/De Cock 1924, pp. 19620I; Pleij 1983, nr. 220-221; Poortinga 1976, pp. 103107; Poortinga 1982, PP• 48-50; Roeck 198o, pp. 151 9 , 176-177; Top 1982, nr. 14.
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Scherf 1 995, I, PP• 74 - 7 8 ; Sinninghe 1 943a, P. 2 3;
Uther 1981, pp. 183-184; VDK pp. 347-348.
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arme bezembinder vangt in het bos
een gouden vogel en verkoopt deze aan
zijn rijke broer, die goudsmid is. De rijke
broer laat de vogel braden, want hij weet dat,
als hij hart en lever van de vogel eet, er elke
morgen een goudstuk onder zijn kussen zal
liggen.
De arme broer heeft twee zonen, een tweeling, en die twee jongens eten, zonder dat de
goudsmid het merkt, twee stukjes vlees die
van het spit zijn gevallen. Het blijken het hart
en de lever te zijn; en de volgende ochtend
zijn zij het die de goudstukken onder hun kus
vinden. Zodra de goudsmid hier achter-sen
komt raadt hij zijn broer aan om de kinderen
te verstoten: ze zouden door de duivel bezeten zijn.
De tweelingbroers worden in het bos ach
maar vinden onderdak bij een-terglan,
vriendelijke jager, die hun het jagersvak leert.
Na verloop van tijd geven de jongens te kennen dat zij de wijde wereld in willen trekken.
Bij hun vertrek krijgen ze van hun pleegvader
twee geweren, twee honden en geld mee.
Verder geeft hij hun een magisch mes: op de
plek waar zij uit elkaar gaan moeten zij het
mes in een boom planten. Zolang de broers
blijven leven, zullen de zijden van het mes
blank blijven. Als een van beiden sterft, zal
één zijde van het mes roesten.
Onderweg wil de tweeling een haas schieten, maar deze roept: 'Beste jager laat mij leven. Ik zal je twee van mijn jongen geven.' Zo
verkrijgt de tweeling twee hazen, die hen
trouw volgen en bijstaan. Kort daarop ver
broers op gelijke wijze achtereen--wervnd
volgens twee vossen, twee wolven, twee beren
en twee leeuwen. Na verloop van tijd valt de
beslissing dat de broers uiteen moeten gaan.
Bij een kruispunt planten zij het mes in de
EN

boom, en elk gaat met een haas, een vos, een
wolf, een beer en een leeuw zijns weegs.
De jongste tweelingbroer komt terecht in
een stad die in rouw is gedompeld: de prinses
moet de volgende ochtend geofferd worden
aan een draak. De belofte van de koning dat
degene die de draak verslaat met de prinses
mag trouwen, heeft tot op dat moment geen
resultaat opgeleverd. De volgende ochtend
vertrekt de jongen naar de Drakenberg. Hij
drinkt er bekers leeg die hem kracht schenken, en vindt een magisch zwaard. Als de zevenkoppïge draak verschijnt om de prinses te
verzwelgen, slaat de jongen hem zes koppen
en de staart af. Zijn dieren verscheuren ver
zwaargewonde draak. De dank--volgensd
bare prinses verdeelt haar ketting over de dieren. De jongen snijdt de tongen van de draak
af en bewaart ze in de zakdoek die hij van de
prinses heeft gekregen. Hierna vallen de
prinses, de jongen en de dieren van vermoeid
-heídin
slaap.
De maarschalk die poolshoogte komt ne
slaat de jongen het hoofd af en neemt de-men
prinses mee. Onder bedreiging met geweld
dwingt hij haar een zwijgbelofte af. Vervolgens vertelt de maarschalk aan de koning dat
hij de draak gedood heeft. Mgesproken wordt
dat de bruiloft over een jaar zal worden gevierd.
Na enige tijd ontwaken de dieren en moeten ze vaststellen dat hun meester gedood is.
De haas gaat een genezende wortel halen en
daarmee wordt de jongen weer tot leven gewekt. Gedesillusioneerd trekt de held met
zijn dieren de wereld rond, maar na een jaar
neemt hij zijn intrek in een herberg in de stad
waar de prinses zal huwen met de maarschalk.
De jongen stuurt zijn dieren een voor een
erop uit om zich aan de prinses te vertonen,
en telkens geeft zij hun iets te eten ofte drinken mee, ten teken dat zij de jonge jager nog
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niet is vergeten. Het komen en gaan van de
dieren ontgaat de koning niet, en uiteindelijk
laat hij de jongen aan het hof ontbieden. Aldaar staan de drakenkoppen tentoongesteld.
De jager haalt echter de zeven drakentongen
tevoorschijn en bewijst daarmee de ware drakendoder te zijn. De zakdoek en de ketting
van de prinses vormen het aanvullende bewijs. De maarschalk wordt gevierendeeld en
de drakendoder huwt de prinses.
Op een dag achtervolgt de jonge koning sa
zijn dieren in het toverbos een wit-ment
hert. Uiteindelijk loopt de jongen in de val.
Het hert blijkt een heks te zijn, die haar ach
een list in steen verandert. -tervolgsm
Kort daarop keert zijn tweelingbroer terug
naar de boom met het mes erin. Hij stelt vast
dat één zijde roest. Als hij met zijn dieren bij
het hof arriveert, wordt hij door iedereen
aangezien voor zijn broer. Hij slaapt bij de
prinses, maar legt wel een zwaard tussen hen
in. Zodra de jongen eenmaal begrijpt wat
zijn broer overkomen kan zijn, trekt ook hij
het toverbos in. Hij achtervolgt eveneens het
witte hert, maar trapt vervolgens niet in de
listen van de heks. Met zilveren knopen
schiet hij haar uit de boom en dwingt haar
een bekentenis af. Alle versteende mensen en
dieren worden weer levend getoverd, en de
heks wordt verbrand. Impulsief onthoofdt
de jongere broer de oudere zodra hij hoort
dat deze met zijn vrouw in één bed heeft gelegen. Meteen heeft hij spijt over zijn daad,
en de haas haalt nog eens de geneeskrachtige
wortel, waarmee de broer weer tot leven
wordt gewekt. De tweelingbroers trekken
elk van een andere kant de stad binnen, tot
verbijstering van de hovelingen. De prinses
herkent haar echtgenoot aan de leeuw met
haar halsketting. Er wordt groot feest gevierd. 's Avonds in bed vraagt de prinses haar

hen in heeft gelegd. Bij deze vraag realiseert
de jongen zich, hoe trouw en kuis zijn broer

man waarom hij eerder een zwaard tussen

fisch onderzoek is betoogd dat het omstreeks

geweest is.

Zo is het complexe en avontuurvolle sprookje
van de Tweelingbroers gepubliceerd door de
gebroeders Grimm in hun Kinder- u
Haulm rchen onder de titel 'Die zwei Breder'
(nr. 60; zie voor een tweede versie nr. 85, `Die
Goldkinder'). Het verhaal zou afkomstig zijn
uit Paderborn, waarschijnlijk uit de familie
Von Haxthausen. Binnen het sprookje van de
Tweelingbroers onderscheiden we nog dat
van de » Drakendoder. Voorts bevat het
Grimm-sprookje in de introductie enkele
elementen uit het sprookjestype AT 567, `The
Magic Bird-Heart'. In plaats van met deze inleiding beginnen andere versies wel met het
relaas hoe de tweeling wordt geboren nadat
de moeder van magisch water heeft gedronken, ofvan een magische vis of appel heeft gegeten. Tegelijkertijd worden soms ook tweelingdieren geboren, omdat de moederdieren
van dezelfde drank hebben gedronken of van
hetzelfde voedsel hebben gegeten. Het

sprookje als geheel staat in de volksverhalencatalogus van Aarne en Thompson geregistreerd als AT 303, `The Twins or Blood-Brothers'. Het verhaal wordt gerekend tot de categorie van de wondersprookjes en kent een
ruime verspreiding over Europa, Amerika,
Azië en Afrika, deels via de wegen der kolonisatie.
Dit uit verschillende sprookjesmotieven en
-elementen opgebouwde sprookje is waar
lang niet zo oud als het sprookje van-schijnlk
de Drakendoder. In de hierboven samengevatte vorm is het sprookje van de Tweelingbroers waarschijnlijk ongeveer zeshonderd
jaar oud. Op grond van historisch-geogra-
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de 14e eeuw in (West-)Europa is ontstaan —
wellicht in Frankrijk.
Er vallen overigens, net als met het sprookje
van de Drakendoder, wel overeenkomsten te
constateren tussen het sprookje van de Tweelingbroers en de Griekse mythe van Perseus.
Niet alleen het doden van de draak en het
redden van de prinses (Andromeda) hebben
de verhalen gemeen: ook het motief van het
verstenen van mensen komt zowel in mythe
als in sprookje voor — met dit verschil dat in
het sprookje de held versteend wordt, terwijl
in de mythe de held zijn tegenstanders versteent door hun het afgehouwen hoofd van
Medusa voor te houden. Maar al met al zijn
de overeenkomsten toch te gering in aantal
om een directe afhankelijkheidsrelatie tussen
de Perseus-mythe en het Tweelingbroers sprookje waarschijnlijk te maken.
Op grond van overeenkomsten met de Edda
en de Sigurd-sage is ook wel voor een NoordEuropees ontstaan gepleit. Overeenkomsten
zijn verder geconstateerd met het Oudegyptische Bata-sprookje (ca. 12 50 v.C.), in de catalogus van Aarne-Thompson geclassificeerd
als AT 318, `The Faithless Wife', en getypeerd als `the Egyptian Two Brothers' Tale'.
Weliswaar wordt hierin ook verteld hoe de
drakendoder Bata een prinses redt om vervolgens met haar te trouwen. Maar de rest van
het Bata-sprookje concentreert zich op het
feit dat de prinses verliefd wordt op een andere man, en zich van haar echtgenoot tracht
te ontdoen. Uit een `levensteken' kan de
broer van de held opmaken dat het leven van
zijn broer in gevaar is. De broer helpt de held
met een reeks gedaanteverwisselingen
(paard, boom, eend). Uiteindelijk slaagt de
held erin om zijn echtgenote en haar minnaar
te doden. Het Bata-sprookje gaat dus al vrij
spoedig een andere richting op dan dat van de
Tweelingbroers.

Vele malen dichter bij het sprookje van de
Tweelingbroers staan de Italiaanse versies
van Straparola in zijn i 6e-eeuwse Le piacevoli
notti en van Basile in zijn Ile-eeuwse Pentamerone (zie de verhalen `Lo mercante' en `La
cerva fatata'). Aan alle sprookjes van Basile
gaat een korte samenvatting vooraf, en de samenvatting bij `Lo mercante' (De koopman)
maakt meteen duidelijk dat de belangrijkste
plot- elementen van het Tweelingbroers sprookje al aanwezig zijn. De samenvatting
van dit zevende sprookje van de eerste dag
luidt: `Cienzo gooit een koningszoon een gat
in zijn hoofd, ontvlucht zijn vaderland en bevrijdt de prinses van Narrenland van een
draak. Na allerlei gebeurtenissen trouwen ze,
waarna Cienzo door een vrouw betoverd,
maar door zijn broer verlost wordt. Hij doodt
hem uit jaloezie, maar als diens onschuld uitkomt, wekt hij hem met een bepaald kruid
weer tot leven.' Als in de samenvatting gerept
wordt van `allerlei gebeurtenissen', dan heeft
dat betrekking op het feit dat een bedrieger —
ditmaal een boer — zich als de drakendoder
voordoet, waarna Cienzo met de tongen bewijst dat hij de ware held is. Bij Basile groeien
trouwens voor het eerst de afgeslagen koppen
van de draak weer aan. De draak gebruikt
daarvoor een kruid waarmee later ook Cienzo
zijn onthoofde broer weer tot leven wekt.
Wat in het verhaal ontbreekt is de wonderbaarlijke geboorte van de tweeling. Als dierhelper treedt alleen een hond op. De tweelingbroer van Cienzo, Meo, beschikt niet
over een `levensteken' waaraan hij kan zien
dat zijn broer in gevaar is. Meo is slechts ongerust omdat Cienzo zo lang niets van zich
heeft laten horen. De vrouw die Cienzo betoverd heeft is geen heks maar een mooie fee.
Zij heeft hem niet in steen veranderd, maar
met haar haren gekneveld. Het verhaal is verder met extra avonturen opgesmukt: Cienzo
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vindt onderweg een schat en redt een andere
fee uit de handen van een roversbende. `Lo
mercante' is tamelijk literair van toon, en
daarbij doorspekt met de nodige geestigheden. De ernst van het wondersprookje wordt
aldus doorbroken met de humor uit de kluchtige sprookjes, waarin onhandige personages
vaak ondanks zichzelf het geluk bereiken.
Aan het eind van het verhaal stelt de vader van
Cienzo niet voor niets vast dat de lotgevallen
van zijn zoon een goede illustratie zijn van de
uitdrukking: `Meer geluk dan wijsheid' (vergelijk » Dokter Weet-al en de » Dappere
kleermaker).
Het sprookje van de Tweelingbroers is vaker in Vlaanderen (zeventien maal) uit de
mondelinge overlevering opgetekend dan in
Nederland. Voor de noordelijke Nederlanden beschikken we slechts over drie Friese
versies. Aan het einde van de i ge eeuw publiceerde verzamelaar Waling Dykstra in het
Nederlands een Friese versie onder de titel
`De twee gelijke broeders'. De versie was
ontleend aan de publicatie van Harmen Sytstra in het tijdschrift Iduna van i 8S4. Daar
blijkt dat het om een compositietekst gaat:
een samenstel van versies en fragmenten. In
deze versie is het een magisch kistje dat gedeeld moet worden; drie delen zijn voor
vrouw, hond en paard. Drie delen moeten begraven worden. De vrouw, de hond en het
paard krijgen alle drie tweelingen. Uit de begraven drie delen zijn twee sabels, pistolen en
geweren gegroeid. Als jagers ontmoeten de
jongens een beer, een wolf en een vos, die ieder twee jongen afstaan. Nadat een mes in
een boom is geplant gaan de jongens ieder
hun weg. De ene broer moet niet alleen een
veertienkoppige draak doden, maar ook veertien reuzen. De koetsier eist de overwinning
op, maar de jongen kan met de tongen het tegendeel bewijzen. Korte tijd later verandert
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een heks de jongen en zijn dieren in steen. De
broer ziet aan het mes dat het de jongen slecht
gaat. Hij slaapt bij de prinses met een zwaard
tussen hen in. De broer spoort de heks op en
zij geeft hem een toverdrank waarmee de jongen en zijn dieren weer onttoverd worden.
De heks wordt in het vuur gegooid. Als zij
niet wil branden worden haar de kleren uitgetrokken. Onder haar muts blijkt een duivel te
zitten, die wegvliegt. Nu verbrandt de heks
wel. Later slaat de ene broer uit jaloezie de
ander het hoofd af, maar de toverdrank van de
heks wekt hem weer tot leven. Na de dood
van de koning wordt de ene broer de nieuwe
koning; de andere broer wordt benoemd tot
generaal.
Op 14 juni 1979 nam verzamelaar Ype
Poortinga een Friese versie van het Tweelingboers-sprookje met de bandrecorder op
bij meesterverteller Steven de Bruin. De verteller vertrouwde Poortinga toe dat hij het
verhaal van zijn moeder had gehoord. In zijn
versie eet een vrouw de ogen van een magische vis, en zij bevalt vervolgens van een
tweeling. Uit andere delen van de vis ontstaan
twee zwaarden, twee paarden en twee honden. Als de tweeling de wereld intrekt laten ze
op een kruising een zwaard achter, waaraan
de ene broer kan zien of de andere in nood is.
Een broer verslaat drie draken en bevrijdt
drie prinsessen. Een commandant van het leger claimt de drakendoder te zijn, en als bewijs toont hij een bebloed zwaard. De jongen
kan echter met de drakentongen bewijzen dat
hij de ware drakendoder is, en hij trouwt met
een van de prinsessen. De wraakzuchtige
commandant laat een heks een drank brouwen, waarmee de jongen in steen wordt veranderd. De tweelingbroer heeft aan het roest
op het zwaard bemerkt dat zijn broer in nood
is. Bij het aanschouwen van de broer denkt de
prinses dat hij haar echtgenoot is. In bed legt
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de broer evenwel zijn zwaard tussen hen in.
De tweelingbroer spoort de heks op en
dwingt haar een drank te maken die zijn broer
kan onttoveren. Zodra de onttoverde jongen
hoort dat zijn broer bij zijn vrouw heeft geslapen, doodt hij hem. Hij dreigt ook de heks te
doden, maar in ruil voor genade wekt zij de
gedode broer weer tot leven. De tweelingbroer trouwt vervolgens met een van de andere prinsessen. En de tweelingbroers zorgen
er tenslotte voor dat hun ouders in weelde

kunnen leven.
In het sprookje van de Tweelingbroers
trekken bijna alle grote levensthema's aan de
luisteraar voorbij: geboorte, verlaten van het
ouderlijke nest, zelfstandigheid, gevaar,
strijd, bedrog, liefde, huwelijk, trouw, jaloezie, dood. Centraal staan uiteindelijk de
bloedverwantschap en de broederlijke trouw.
Van de twee broers is er één vermetel en impulsief: dat levert hem successen op, maar is
hem ook bijna fataal. Hij verslaat door zijn
moed het ene kwaad (de draak), maar wordt in
zijn naïviteit slachtoffer van het andere kwaad
(de heks). Hij verwerft zich een plaats in de
aristocratie door met de prinses te trouwen,
maar verliest in een opwelling van misplaatste
jaloezie bijna zijn broer. Deze broer is veel
bedachtzamer: hij stort zich op zijn zwerf
niet in risicovolle avonturen. Als hij-toch
merkt dat zijn broer in gevaar is, schiet hij
hem onbaatzuchtig te hulp. Hij is op zijn
hoede en laat zich door de heks niet in de
luren leggen. Bij de psychologische interpretatie van het sprookje wordt onder meer benadrukt dat de identieke tweeling in feite
moet worden geïnterpreteerd als de twee aspecten van de menselijke persoonlijkheid: dat
van de impulsieve emotie en dat van de bedachtzame ratio. Uit het sprookje blijkt dat de
twee uiteindelijk niet zonder elkaar kunnen,
en dat de mens het midden moet zien te vin-

den tussen deze twee uitersten. Emotie en ra
horen bij elkaar zoals de beide zijden van-tio

een mes.
THEO MEDER
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VARKENS: WAAROM DE VARKENS
WROETEN
EN boer had op de markt een nieuwe pan
gekocht om pannenkoeken te bakken.
De eerste en de tweede mislukten, maar de
derde werd zo vet dat hij de pan uit rolde, het
veld in. Daar ontmoette hij een haas: `Zeg
eens, heer Pannenkoek, waar wilt gij naar
toe?' — `Ik ben mijn baas ontlopen en kan u,
heer Haas, ook wel ontlopen.' Vervolgens
trof hij een vos: `Heer Pannenkoek, waar gaat
gij naar toe?' — `Ik ben mijn baas en de heer
Haas ontlopen, ik kan u, heer Vos, ook wel
ontkomen,'
Toen ontmoette hij een varken, dat hem dezelfde vraag stelde. `Ik ben mijn baas en de
haas wipstaart en de vos dikstaart ontlopen en
gij krulstaart zult mij evenmin vangen.' Maar
het varken had veel zin in de pannenkoek die
zo heerlijk rook en zoveel vet had dat het er
nog afliep, en zei: `Ik ben aan dit oor wat doof,
heer Pannenkoek, vertel het even aan mijn
andere oor.' Heer Pannenkoek wilde dit
doen, maar het varken greep hein en beet
hem doormidden.
De halve pannenkoek kon niet verder rollen
omdat hij niet meer rond was en kroop weg in
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een molsgat. De ene helft had het varken zo
goed gesmaakt, dat het meteen in de grond
begon te wroeten om de andere helft ook te
pakken. Maar hij kon hem niet vinden, en
daarom wroeten alle varkens nu nog in de
grond, op zoek naar die halve pannenkoek.

Zo vertelt de Drentse schrijver over maat
economische toestanden en-schapelijkn
de volkscultuur van zijn provincie, Harm
Tiesing (1853-1936), anoniem in de Provinciale Groninger Hazelhof f's Almanak voor bet
jaar 1907 dit formulesprookje (AT 202 5, `The
Fleeing Pancake'). Het is blijkbaar niet zo
oud — het duikt voor het eerst omstreeks i 825
in Friesland op — en is vooral gevonden in
Noord-Europa, van Rusland tot Ierland.
Vanuit dit kerngebied heeft het zich ook in
Noord-Amerika en Zuid-Afrika en bij ver
volkeren in Siberië verspreid.-schilend
Meestal treft de pannenkoek aan het eind een
vos, die zegt hem niet te kunnen verstaan en
hem overhaalt op zijn snuit te gaan zitten,
waarop hij toehapt, maar in Nederland,
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haaltje vooral aangetrokken voelen vanwege
het formulekarakter, de spanningselementen
(krijgen ze hem of krijgen ze hem niet?) en
omdat ze zich gemakkelijk kunnen identificeren met zowel de ontsnappende pannenkoek
die behendig zo lang vrij weet te blijven, als
met het listige varken dat, al is het dan ook
maar ten dele, de begeerde lekkernij te pak
weet te krijgen. Het is in Nederland twin--ken
tig maal opgetekend; uit Vlaanderen, dat de
zuidrand van het verspreidingsgebied vormt,
zijn twee notities bekend.
JURJEN VAN DER KOOI

Boer z.j., pp. 16 -2I; Dykstra 1895-96, I1,
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Duitsland en Scandinavië vinden we vaak ook

een varken als laatste tegenspeler. In een nog
kleiner gebied, Nederland (met name
Noord-Nederland) en Noord -Duitsland,
heeft dit sprookje dan, net zoals in ons voor
een etiologisch, natuurverschijnsel--beld,
verklarend slot gekregen: het varken krijgt
slechts de halve pannenkoek te pakken en
daarom wroeten varkens in de grond.
Al vrij vroeg kreeg het ook een vaste plaats
in de lectuur voor kinderen. In ons land voor
het eerst in 0 wat moo Je sprookjes! Een vijftal
verteld door eerre goede grootmoeder (Sneek, ca.
186o). Hierin vinden we ook al de, behalve in
Nederland ook in Duitsland voorkomende,
namen Wipstaart en Dikstaart voor de haas
en de vos. Kinderen zullen zich tot dit ver-
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boer en zijn vrouw waren nergens
bang voor. Toen de boer in geldnood
zat, bood de duivel hem geld om daarmee
zaaigoed te kunnen kopen. Als voorwaarde
stelde hij dat alles wat boven de grond zou
groeien voor hem zou zijn. De boer ging
aardappels poten en de duivel moest genoegen nemen met het loof. Vervolgens maakte
de duivel een andere afspraak: hij wilde alles
wat onder de grond zou zitten. De boer
zaaide deze keer rogge, en zo kreeg de duivel
weer niets.
De duivel werd toen vreselijk kwaad en konEN

digde aan dat hij de derde keer van één van
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beiden de ziel zou meenemen. De eerste de
beste die op die dag uit het huis zou komen,
zou voor hem zijn. Nu hadden de boer en de
boerin een flinke hond. Toen de duivel kwam
zei de boer tegen zijn hond: pak hem, waarop
de hond op de duivel afstormde. Een hondenziel wil ik niet, zei de duivel, en hij liet zich
nooit meer zien.

Dit zogenaamde domme-duivel-sprookje
werd in 1969 door Dam Jaarsma in het Friese
Houtigehage opgetekend. De hier weergegeven versie is een combinatie van het sprookje
van de verdeling van de oogst (AT 1030, `The
Crop Division') en dat van de hond die in
plaats van een mens aan de duivel wordt aangeboden (AT 1 191 , ` The Dog on the Bridge').
Dit sprookje wordt in zijn verschillende varianten niet alleen in heel Europa verteld,
maar ook in het Midden-Oosten en hier en
daar ook verder Azië in, evenals in grote delen
van Amerika. Het is in Nederland voornamelijk in Friesland en Groningen opgetekend.
Ook in Vlaanderen is het zo nu en dan gevonden. Een vroege Nederlandse versie komt
voor in een 17e-eeuwse verzameling van
grappige verhalen, De geest van jan Tamboer
(1656).

In de meeste Europese versies heeft de verdeling van de oogst betrekking op graan en
bieten of aardappelen, producten waarvan
het waardevolle deel boven respectievelijk
onder de grond groeit. In een verwante fabel
bij Aesopus komt een ander verdelingsprincipe voor: binnen en buiten. Een reiziger belooft de god Hermes de helft van wat hij zal
vinden aan hem te offeren. Hij offert de pitten van de dadels en de schalen van de amandelnoten. Het verhaal van de oogstverdeling
komt het eerst voor in de 14e-eeuwse Spaanse
verzameling van exempelen van Juan Ma-

nuel. Vermoed wordt dat deze het verhaal uit
de Arabische overlevering heeft overgenomen. In Rabelais' Gargantua en Pantagruel
(Vierde boek, hfst. 47) komt het voor het eerst
voor in combinatie met het verhaal over de
door de duivel aan de boer voorgestelde wedstrijd wie de ander het hardst kan krabben (AT
1 095, `Contest in Scratching Each Other
with the Nails'). De vrouw van de boer laat
met een list de duivel afzien van die wedstrijd,
die ongetwijfeld slecht voor haar man zou zijn
afgelopen. Ze laat de duivel haar achterwerk
zien en zegt dat de boer haar vroeger met zijn
nagels twee krabben heeft gegeven die niet
genezen. Ook de Nederlandse versie uit Jan
Tamboer kent deze combinatie. Bij de gebroeders Grimm komt het sprookje zonder toevoegingen voor (Kinder- and Hausmdrehen,
nr. 189, `Der Bauer and der Teufel'). In plaats
van de duivel en de boer komen ook dieren als
actoren voor, met name beer en vos (AT 913,
`In the Division of the Crop the Fox Takes
the Corn').
Het sprookje is wel in verband gebracht met
mythologische verhalen over de verdeling
van de aarde tussen goden en reuzen of tussen
god en de duivel.
TON DEKKER

nr. 189, Van der Kooi/Gezelle Meerburg 1990, nr. 24.
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Vrijers in de kast
DE VRIJERS IN DE KAST

Limburg. Een beeldhouwer
en zijn vrouw zijn al acht jaar getrouwd —
en hebben nog steeds geen kinderen. De pastoor spreekt de vrouw hierop aan. Zij legt de
schuld bij haar man. `Dan moet ik het maar
doen', zegt de pastoor. `Goed', zegt de vrouw
en zij spreekt met hem af dat hij de volgende
avond om zes uur zal komen. De pastoor vertelt dit zijn vriend, de schoolmeester. Die
heeft ook wel zin in de mooie beeldhouwers vrouw en maakt met haar een afspraak voor
dezelfde avond om zeven uur. Ook de meester kan het niet voor zich houden en vertelt
het de slager. Ook deze spreekt met de vrouw
af, om acht uur.
Op de afgesproken tijd komt de pastoor en
begint met de vrouw. Dan belt de meester
aan. De vrouw stopt de naakte pastoor in een
grote kast en wijdt zich aan de meester. Die
wordt onderbroken door de slager en gaat
eveneens naakt de kast in. Hij denkt dat daar
een naakt beeld staat. Als de slager bij de
vrouw is, komt haar man thuis met twee klanten. Ook de slager moet in de kast. De bezoekers zijn vol lof over de beelden. `We hebben
er nog veel mooiere', zegt de vrouw en opent
de kast. Omdat het daarin donker is steekt ze
de slager een brandende kaars in de aars. Nu
wordt het de drie liefhebbers te veel en ze
slaan op de vlucht.
De volgende dag preekt de pastoor in de
kerk. De vrouw van de beeldhouwer zit vooraan. De pastoor zegt: `Daar zit zij in rood sa
schoolmeester antwoordt: `Ze was-tijn.'De
van u, maar ook van mijn.' De slager, die achterin zit, voegt hieraan toe: `Ze was van ons
altegaar, Ze maakte van mijn reet een kandelaar.'
R G E N S in
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Deze cante fable (volksverhaal met lied- of
rijmfragmenten) die Dam Jaarsma (1914-91)
in 1969 optekende in het Friese Boelenslaan,
kent een lange en complexe voorgeschiedenis. Hij wordt voor het eerst grijpbaar in India, in de Kathasaritsagara (De oceaan van
sprookjesstromen) van Somadeva, een in de
i oe eeuw te dateren verhalenboek. Daarin is
dit verhaaltype (AT z 730, `The Entrapped
Suitors') al in twee verschillende redacties
opgenomen.
(i) De deugdzame vrouw van een afwezige
koopman wordt begeerd door drie dienaren
van de koning en door een bankier. Zij nodigt
hen kort na elkaar bij zich thuis. De drie dienaren laat ze in het donker in een bad zwart
maken en ze sluit ze daarna, voorwendend dat
er iemand aankomt, elk op in een mand. De
bankier, die gedreigd had het geld van haar
man achterover te zullen drukken, jaagt ze
met hetzelfde voorwendsel naakt de straat op.
De volgende dag klaagt ze hem bij de koning
aan. De drie manden neemt ze mee. De bankier ontkent dat hij geld van haar man heeft,
maar zij laat haar huisgoden (de zwarte mannen in de manden) zweren, dat dit wel zo is.
De bankier bekent, de koning wil de `goden'
zien en zo komt de ware toedracht uit.
(2) De god Siva geeft een koopman die op reis
moet en zijn deugdzame vrouw elk een lotus.
Zolang zij elkaar trouw blijven zullen deze
niet verwelken. Vier kooplieden horen van
deze lotussen en besluiten de vrouw te verleiden met behulp van een koppelaarster. Deze
laat de vrouw een huilende hond zien en beweert dat de hond een vrouw is geweest die is
betoverd omdat ze zo dom was kuis te blijven
(AT 1515, `The Weeping Bitch'). De koopmansvrouw heeft haar door, nodigt de mannen na elkaar bij zich, verdooft en brandmerkt ze en laat ze vervolgens gaan. Dan reist
ze naar haar man en claimt dat de vier koop-
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lieden haar slaven zijn: de merktekens op hun
voorhoofd bewijzen dit. De waarheid komt
nu aan het licht.
De Kathasaritsagara bevat veel ouder materiaal en het is duidelijk dat dit verhaaltype
toen al langer circuleerde. Men heeft het zelfs
willen herkennen in een medaillon op de
stoepa van Bharhut uit het begin van de ie
eeuw v.C.
In de loop van de middeleeuwen waaiert dit
verhaal dan uit over de islamitische Oriënt,
waar het onder andere wordt opgenomen in
het Perzische papegaaienboek, de Tuti-Na
in de Duizend-en-één nacht (twee keer),-meh,
in het Arabische Boek van .de zeven vizieren, in
de Turkse Geschiedenis van de veertig vizieren
en later ook in de Perzische Duizend-en-één
dag. Ook in het middeleeuwse Europa duikt
het nu op. Daarbij blijven de oude elementen
aanwezig, maar worden er ook voortdurend
nieuwe aan toegevoegd, dikwijls met andere
accenten. Naast trouwe vrouwen die belaagd
worden door geile kerels ontmoeten we nu
ook vrouwen die maar al te graag op hun attenties ingaan, maar als ontdekking dreigt
zich handig uit de situatie weten te redden
door hun onfortuinlijke minnaars totobject
van hoon en spot te maken. Hun mannen krijgen eveneens een actievere rol. Zij zijn vaak
niet afwezig en brengen hun vrouwen — hetzij
omdat dezen hun van de ongewenste toenaderingen vertellen, hetzij omdat zij een en ander ontdekken — ertoe de vrijers aan te moedigen en na elkaar uit te nodigen, waarop zij
hen opsluiten. Verder wordt nu ook de bestraffing van de belagers nader uitgewerkt.
Zo ontdekken bijvoorbeeld de vrouwen van
de minnaars hen in hun precaire situatie, of de
minnaars moeten in hun schuilplaats toezien
hoe de echtgenoot van de begeerde vrouw
hun eigen vrouwen verleidt, of, radicaler nog,
zij worden op gruwelijke wijze omgebracht.

In het laatste geval treden vaak contaminaties op met andere verhaaltypen, die als kern
hebben het wegwerken van een of meer lijken, zoals `Het meermaals gedode lijk' (AT
1537, `The Corps Killed Five Times') of `De
drie gebochelden' (AT 1536B, `The Three
Hunchback Brothers Drowned'). Dit is bij
geval in sommige redacties van-vorbeldht
de Historia septem sapientium, dat in de i e
eeuw uit het zogenaamde (oorspronkelijk
mogelijk Perzische) Boek van Sindbad ontstaan is. Ook in de Nederlandse versie, Die
hystorie van die seuen wise mannen van romen

(oudste druk 1479) is dit zo. Hier doodt de
man de minnaars, drie ridders, en weet de
vrouw haar broer ertoe te brengen hun lijken
weg te werken, met desastreuze gevolgen: hij
brengt ook haar man om. Tot een elegantere
oplossing komt Boccaccio (1313-75) in de
achtste novelle van het achtste boek van zijn
Decamerone: een man heeft een verhouding
met de vrouw van een vriend. Als deze erachter komt laat hij zijn vrouw de vriend in een
kist opsluiten en slaapt hier vervolgens op
met diens vrouw. Hierna besluiten zij tot een
gelukkige menage met z'n vieren. Dezelfde
thematiek duikt ook op in de Middelnederlandse boerde `Van enen man, die lach gheborgen in ene scrine' en in het toneelstuk Bedroogejalouzy van Jan van Breen (1659). In de
middeleeuwse Franse fabliau (kort, rijmend
humoristisch verhaal) Constant du Hamel
worden de minnaars door de vrouw in een vat
met veren gestopt en vervolgens de straat op
gejaagd, waar de dorpshonden hen blaffend
achtervolgen.
Al deze accenten en motieven blijven, op
een na, tot in de i ge eeuw in de literaire overlevering (als prozaverhaal, rijmstuk, toneel
ook als libretto van komische opera's)-stuken
van dit verhaaltype doorwerken. Het zijn
meestal galante bewerkingen, humoristisch
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van aard, waarin de vernedering van onnozele
minnaars door een sluwe vrouw en/of haar
echtgenoot centraal staat — altijd en overal
een geliefd thema. Maar ook meer pedagogi.sche bewerkingen met moralistische toonzet
waarin de vrouw op een voetstuk ge--tínge,
zet wordt, ontbreken niet. Een voorbeeld
hiervan is `De hingelmatte' van de populaire
Friese volksschrijver Waling Dykstra (182 i1914), voor het eerst afgedrukt in zijn verhalenbundel It beamiel by Gealeboer (1850).
Hierin wordt de vrouw van een matroos benaderd door een bakker, een slager en een
rentenier. De matroos zorgt ervoor dat de
mannen zich in een hangmat moeten ver
nodigt vervolgens hun echtgeno--stopen
tes op de koffie. Tijdens het keuvelen snijdt
hij de hangmat open en rollen de heren over
de vloer.
Minder deugdzaam is de dienstmeid Aaltje
uit het op een Leeuwarder liedblad uit de i ge
eeuw overgeleverde straatlied `De uitgezaagde minnaar, of de drie oude snoepers'. Zij
wil de drie bejaarde maar rijke heren die naar
haar gunsten dingen graag ontvangen, maar
zij komen te snel na elkaar en de eerste twee
worden in een oude kast op zolder gestopt.
Als de derde kont, zakken de eerste twee
door de vloer. Een timmerman moet ze uitzagen en op het kabaal komen ook hun vrouwen
af. De zanger besluit met de moraal:
Gehuwde heren, die helaas
Nog haakt naar and're vrouwen,
Och, wees niet langer blind en dwaas,
Of 't zal u eenmaal rouwen.
En gij ook, jonge liên,
Wilt ook dit voorbeeld zien,
Hoe 't meest met die Sirenen
Zoals met Aal je is gesteld.
Zij minnen er niet enen,
Maar loeren op uw geld.
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Het oude motief, dat op den duur uit dit verhaaltype is verdwenen, is dat van het kuisheidsteken. Het beleeft in dit type zijn laatste
bloei in de latere middeleeuwen, als de door
troubadourspoëzie en ridderepiek bezongen
trouw van de achtergebleven echtgenote opnieuw een geliefd thema wordt. In sommige
redacties van het omstreeks 1 Soo ontstane
populaire verhalenboek Gesta Romanorum
vinden we het volgende verhaal: een timmer
krijgt van zijn schoonmoeder een hemd-man
dat schoon zal blijven zolang hij en zijn vrouw
elkaar trouw blijven. Hij werkt aan de bouw
van een paleis en de keizer, die nieuwsgierig is
geworden omdat zijn hemd zo schoon blijft,
vraagt hem hoe dit komt. Hij vertelt dat dit
een bewijs is van de trouw van zijn vrouw. Een
soldaat die dit afluistert probeert de vrouw te
verleiden, maar zij sluit hem op water en
brood op in een kamer. Twee collega's van
hem overkomt hetzelfde. Als de timmerman
weer thuiskomt en zijn vrouw zijn schone
hemd toont, brengt ze hem bij de soldaten.
Die worden vrijgelaten op voorwaarde dat ze
hun leven zullen beteren. Meer uitgewerkt
vinden we deze redactie in The Wright's
Chaste Wife van Adam van Cobsham uit 1462.
Hierin laat de begeerde vrouw haar drie vrijers (een edelman en twee hoge dienaren)
spinnen voor hun levensonderhoud — een
voor hen uiterst vernederende, want vrouwelijke bezigheid. Aan het slot kunnen hun
vrouwen hen weer afhalen.
In de loop der tijden werden de literaire varianten van de Vrijers in de kast steeds keuriger, maar er bleef wel degelijk een meer scabreuze traditie bestaan. Die ging echter grotendeels ondergronds verder, in de mondelinge overlevering. Die overlevering kennen
we wat dit type betreft niet zo goed, ongetwijfeld omdat veel verzamelaars van volksverhalen — slechts uitzonderingen onder hen had-
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den ook oog voor het `onfatsoenlijke' volks verhaal — het links lieten liggen. Uit de grote,
zij het disparate orale verspreiding van het
type (Europa, het Midden-Oosten, India,
China, Noord-Amerika) blijkt echter wel dat
veel vertellers er géén moeite mee hadden.
Een van de opvallendste redacties die dan in
de mondelinge overlevering opduiken, is wel
de hier gepresenteerde cante-fable. In deze
kandelaar-redactie is het verhaal geïncorporeerd in de grote en uiterst geliefde thematische kluchtgroep waarin de (vermeende) wellustigheid van geestelijken (vooral katholieke) en ander kerkpersoneel gehekeld en
belachelijk gemaakt wordt. In de meeste varianten van deze redactie, bekend uit Nederland (Friesland — daar al ca. 1850 genoteerd —
en Brabant), Duitsland en Zuid-Europa, is de
(overspelige) vrouw van een beeldhouwer de
hoofdpersoon.
In sommige van deze varianten wordt de
vlucht van de `beelden' beter gemotiveerd
dan hierboven: de bezoekers stellen voor om
de beelden in de schaamstreek nog wat bij te
werken (te castreren). Dit houdt ongetwijfeld
verband met het volgende oude motief, dat in
grote delen van Europa bekend was en al in de
middeleeuwen circuleerde, onder andere als
fabliau ('Le prêtre crucifié') en Italiaanse novelle: de kunstenaar dreigt de als beeld vermomde minnaar van zijn vrouw te castreren
(AT 1359C, `Husband Prepares to Castrate
the Crucifix'). Een mengvorm van dit ver
Vrijers in de kast vinden we al-haltypend
in een Duits verhalend gedicht (Mare) van
omstreeks i 300: `Der Herrgottschnitzer'.
Hierin lokt de vrouw van een beeldhouwer op
aanraden van haar man de pastoor die haar
begeert in het atelier en laat hem, als haar
man `onverwachts' thuiskomt, voor een
kruisbeeld van een leerling doorgaan. De
man vindt het beeld uitstekend, maar besluit

om het tussen de benen hangende gedeelte
nog wat bij te snijden. De priester vlucht. De
jongere kandelaar-redactie bouwt hier duidelijk op voort.
In totaal kennen we zeven jongere varianten
van dit type uit Nederland. Vier hiervan moeten tot de kandelaar-redactie worden gerekend. Uit Vlaanderen hebben we er drie.
JURJEN VAN DER KOOI

De Blécourt 198o, nr. 3.14; Dykstra 1850,
pp. 65-76; De Haan 1 957b, pp. 5 1- 54, 196; Van der
Kooi/Gezelle Meerburg 1990, nr. 97; Kruyskamp
1 957, pp. 33 - 35•
STUDIES: AT 1730; EM VIII, kol. I056-I063; Liungman 1 961, p. 332; De Meyer 1 968, p. 127; Ranelagh
1 979, Pp. 2 33 -2 4 2 ; Sinninghe 1943a, p. 42; Uther
1989b; VDK p. 540.
TEKSTEN:

DE VROUW DIE NIET

ZWIJGEN KON

een dorpje bij Kampen wonen een man,
Peter, en zijn vrouw Greete. Het echtpaar
moet met vissen, stropen en weven de kost
verdienen. Op een avond, wanneer Peter nog
even bij zijn zalmfuik en vossenval wil gaan
kijken, vindt hij een zak met geld.
Maar Greete is een babbelkous, en wanneer
ze merkt dat Peter geld heeft, zal ze dat niet
voor zich houden. Peter verzint een list. Hij
stopt de zak achter een boom, een vos in de
visfuik en een zalm in de vossenval. Dan haalt
hij Greete. Ze lopen langs het gemeentehuis,
waar nog licht brandt. Peter maakt Greete
wijs dat de diender daar met de duivel afrekent. Dan brengt hij haar bij de fuik en de val
en `vindt' hij met haar de zak geld. Hij drukt
haar op het hart niets te vertellen.
Natuurlijk weet binnen de kortste keren het
hele dorp het, en het echtpaar moet op het gemeentehuis bij de burgemeester komen, die
N
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het geld afgedragen wil zien. Peter ontkent
dat ze iets gevonden hebben: zijn vrouw vertelt zo veel, die is soms niet goed bij haar
hoofd. Greete stuift op. Zij is niet gek, het was
op de avond dat de diender met de duivel afrekende en toen ze in de fuik een vos vingen
en in de vossenval een zalm. De burgemeester
weet nu genoeg en zendt de echtelieden naar
huis.

Als er één ding is dat traditionele humoristische sprookjes en kluchten over echtparen
ons duidelijk willen maken, dan is het wel dat
vrouwen niet deugen. Niet dat mannen er in
deze genres altijd goed afkomen, maar in verreweg de meeste gevallen zijn zij toch de slimmen, verstandigen of hooguit de bedrogenen.
Hun vrouwen daarentegen beschikken
meestal over eigenschappen als kwaadaardigheid, koppigheid (vergelijk de » Koppige
vrouw), onnozelheid (vergelijk de » Domme
echtgenote) en trouweloosheid (vergelijk de
» Oude Hildebrand) en zij zullen ook nooit
ofte nimmer leren hun mond te houden.
Bovenstaand verhaal komt uit de verzameling van Gerrit Jan Boekenoogen (18681930) en werd omstreeks 1900 in Steenwijk
opgetekend door A. Smit. Het is een versie
van een in de volksmond (i ge en we eeuw)
buitengewoon populair verhaaltype (AT
I 38 I , ` The Talkative Wife and the Discovered Treasure') dat is gevonden in heel Europa, het Midden-Oosten, India, Zuid-Afrika
en Midden- en Zuid-Amerika. Meestal maskeert de man zijn geldvondst door zijn
domme maar praatgrage vrouw een regen van
vissen, vlees of andere voedingsmiddelen op
het land voor te spiegelen; de verwisseling
van een vis en een vos, en ook de verklaring
van een late gebeurtenis in het gemeentehuis
als een gevecht tussen de duivel en een amb-
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tenaar, zijn karakteristiek voor een Noord- en
Oost-Europese redactie, die tot Vlaanderen
reikt. Hier is het type twee keer gevonden. In
de eerste variant maakt de man zijn vrouw
wijs dat hij een haas in de rivier heeft gevangen en een snoek op het veld, in de tweede
zijn de rollen omgekeerd: een vrouw stopt
haar onnozele zoon, die een schat gevonden
heeft, in een ton om hem het einde van de wereld te laten overleven. Later verklaart hij dat
hij het geld gevonden heeft in de nacht dat de
wereld verging.
Dit laatste motief vinden we in dit sprookje
vooral oostelijker. Dat niet een vrouw maar
een man de onnozele kletskous is, wijst meer
naar het zuiden. Het is waarschijnlijk ook de
meest oorspronkelijke vorm. Ook de twee
oudste varianten, die in de Pentamerone
(1634-36) van Giambattista Basile (ca. 15751632) en die in de Duizend-en -één nacht, hebben dit motief. Bij Basile laat de listige moeder het vijgen en rozijnen regenen, in het
Arabische verhalenboek strooit de vrouw
vlees en vissen over het land. Mogelijk is dit
sprookje in de Oriënt ontstaan en op een later
tijdstip in Noord- of Midden-Europa van een
sterk voorbeeld van vrouwenlist omgezet in
een schoolvoorbeeld van mannelijke intellectuele superioriteit en vrouwelijk onvermogen
om geheimen te bewaren.
In Nederland is het alleen genoteerd in het
noordoosten, in Friesland en Overijssel. De
Friese overlevering (acht versies van 1 899 tot
1973) loopt, evenals de omvangrijke OostFriese, in grote lijnen net zoals die uit Steenwijk. In een Friese versie, in 1967 door Dam
Jaarsma (1914-91) genoteerd bij de landarbeider Hendrik Pomper (geb. 1887) in Haulerwijk, is de man een dief die met een maat
ingebroken en veel geld bemachtigd heeft.
Hij steekt een haas in een visnet en een snoek
in een strik en neemt zijn vrouw dan mee naar
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het kerkhof, waar zijn kompaan het geld zit
uit te tellen: `Die zijn voor mij, die zijn voor
jou.' Zijn vrouw maakt hij wijs dat dit de duivel is die de zielen zit te verdelen. Pomper
combineert hier ons verhaaltype met de »
Spoken op het kerkhof. De versie uit Steenwijk bleef ook bekend. Klazien uit Zalk (vergelijk de » Koppige vrouw) had hein nog op
haar repertoire.
De Vrouw die niet zwijgen kon maakt deel
uit van een groep nauw verwante verhalen
waarin op humoristische wijze loslippigheid
en tot overdrijving neigende praatziekte worden gehekeld. Waar het hierboven ging om
het listig gebruik van dergelijke eigenschappen om te voorkomen dat de waarheid omtrent een bepaald feit bekend werd, beproeft
de man in de `Begraven schaapskop' (AT
1381C, `The Buried Sheep's Head') de zwijgzaamheid van zijn vrouw door haar zo'n feit
voor te spiegelen. Hij vertelt haar bijvoorbeeld dat hij iemand gedood heeft en het lijk
begraven. Als zij dit niet voor zich kan houden en hij door de autoriteiten ter verantwoording wordt geroepen, blijkt dat hij een
schaap geslacht heeft en de kop begraven.
Ook dit verhaaltype kent een lange en omvangrijke literaire traditie, die eveneens in de
middeleeuwen begint. Dan vinden we het bijvoorbeeld in het omstreeks 1300 ontstane
populaire verhalenboek de Gesta Romanorum.
Het wordt daar ingebed in een ander verhaal type: `Beste vriend en ergste vijand meebrengen' (AT 92 IB, `Best Friend, Worst Enemy').
Een boer die iets uitgehaald heeft en voor de
rechter verschijnen moet kan aan een straf
ontkomen als hij zijn grootste vriend en zijn
ergste vijand meeneemt. Hij slacht een
schaap en vertelt zijn vrouw dat hij een koopman heeft omgebracht. Dan neemt hij haar
en zijn hond mee naar de rechter. Die vertelt
hij dat zijn vrouw hem tot alle kwaad heeft
aangezet. Zij wordt kwaad en vertelt vervol-

gens van de `moord'. Hij verweert zich en
slaat daarbij de hond met een stok. Dan haalt
hij het dier weer aan. De hond springt kwispelend tegen hem op. Dit bewijst dat dit zijn
beste vriend is, want hij vergeeft hem, en zijn
vrouw zijn ergste vijand, want zij heeft hein
verraden. Dan vertelt hij van het schaap. Hij
wordt van rechtsvervolging ontslagen.
Deze combinatie vinden we ook in de oudere Nederlandse volksliteratuur, bijvoorbeeld in het kluchtboek De nieuwe Vaackverdrijver of Nederlandsche Verteller (Amsterdam
1669) en in de `Zoete vertellingen om de winterse avonden te diverteren' achter in de
Leeuwarder Gedenkalmanach voor i 785.
Inde mondelinge overlevering vanaf de i ge
eeuw wordt het verhaal van de begraven
schaapskop meestal zelfstandig verteld, met
name op het Europese vasteland. Zo ook in
Vlaanderen en Friesland, waar het type enkele keren genoteerd is. De in 1884 in Blija
geboren wagenmaker Einte van der Meer
past het in 1973 mooi in de tijd en ruimte van
zijn jeugd in: een slager die zijn vrouw wil uit
doodt een windhond en vertelt haar-tesn,
dat hij een kalf geslacht heeft en dat hij dit tegen de voorschriften in niet aan wil geven.
Zijn vrouw vertelt het in strikt vertrouwen
aan een buurvrouw en een dag later staat er al
een commies in de slagerij: hij zou een kalf
frauduleus geslacht hebben.
Een derde verhaaltype uit deze groep, de
`Man die een ei gelegd had' (AT 1381 D, 'The
Wife Multiplies the Secret'), is uit de Nederlandse en Vlaamse mondelinge overlevering
niet geattesteerd, maar wel enkele malen (in
183I en 1856) aangetroffen in de Friestalige
volkslectuur. Hierin wordt niet zozeer het
gebrek aan discretie van de vrouw als wel de
overdrijvende werking van een geruchtenmachine zichtbaar gemaakt. Een boer, die wel
van een grapje houdt en te bed ligt omdat hij
last heeft van zijn ingewanden, maakt zijn
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goedgelovige vrouw wijs dat hij een ei gelegd
heeft — hij laat het haar ook zien — en dringt er
EN weduwe heeft een eigen dochter, lebij haar op aan hier niet over te praten. Zij
lijk en lui, en een stiefdochter, mooi en
doet dit uiteraard toch. Weldra gaat het verhaal van mond tot mond en elke verteller vriendelijk. De stiefdochter wordt slecht bemaakt het weer iets mooier zodat al gauw het handeld: het meisje moet de hele dag bij een
hele dorp weet dat hij elke nacht een handvol waterput spinwerk verrichten. Op een keer
eieren zo groot als die van een struisvogel valt haar spoel in de put en moet ze van haar
stiefmoeder de put in om die weer op te halen.
legt.
Dit verhaal lijkt bekender in de literaire dan
Ze springt in de put en bevindt zich opeens
in de orale traditie. Het is weliswaar in de in een andere wereld. Bij een bakoven hoort
meeste Europese landen wel eens opgetekend ze de broden roepen dat ze eruit gehaald wil
en men vertelde het ook in Perzië, India en de
worden omdat ze verbranden. Ze haalt de-len
Turkse en Arabische gebieden, maar deze no- broden uit de oven en komt vervolgens bij een
tities uit de volksmond zullen, zeker in Eu- boom vol appels die haar toeroept dat ze hem
ropa, toch vooral gezien moeten worden als moet schudden omdat de appels rijp zijn. Naneerslagen van geschreven en dus gelezen dat ze ook dit heeft gedaan komt ze bij een
stoffen. Ook hier begint de literaire overleve- oude vrouw met grote tanden, vrouw Holle.
ring weer in de middeleeuwen. Dan, zo ook Deze vraagt het meisje om het huishouden te
weer in de Gesta Romanorum, vertelt de boer doen en vooral de bedden goed te schudden,
nog dat er een vogel (raaf) uit zijn buik gevlo- dat de veren in het rond vliegen — dan
gen is, later, aan het eind van de i 5e eeuw, sneeuwt het op aarde.
duikt de ei - redactie op. Een bekende tekst
Het meisje doet een tijdlang tot wederzijdse
hiervan werd de fabel `Les femmes et le se- tevredenheid het huishouden, maar wil dan
cret' van Jean de La Fontaine (1621 -95, in weer terug naar huis. Vrouw Holle vindt het
zijn Fables choisies, 1668; viii, 6). In de Oriënt goed en begeleidt haar naar de put. Ze gaan
vinden we het type geïncorporeerd in het eerst door een poort waar op het meisje een
Turkse volksboek van De veertig vizieren en in regen van goud neerdaalt dat aan haar vast
een jongere, uitgebreide Zuid -Indiase redac- blijft zitten. Ze mag, voor het vele werk dat ze
tie van de vroeg-middeleeuwse vorstenspie - gedaan heeft, al dit goud behouden. Via de
gel Pancatantra.
put komt ze weer in haar oude omgeving teJURJEN VAN DER KO©I
rug. Vanwege het vele goud wordt ze door
stiefmoeder en stiefzusje welwillend ontvanTEKSTEN: Bloemhof de Bruijn/Van der Kooi 1984,
gen.
nr. i i; Boekenoogen 19oI-o2, pp. I I5 -I17; Van der
KooilGezelle Meerburg 1990, nr. 89; Van der
Nadat ze alles heeft verteld, stuurt de stiefKooi/Schuster 1993, nr. 41; Van der Kooi 1 979b, pp.
moeder ook haar eigen dochter naar de put.
87-89; De Mont/De Cock 1925, pp. 116-121; PoorOok deze komt in de andere wereld terecht,
tinga 1 976, pp. 320-322, 300; Poortinga 1 979, PPmaar
haar onvriendelijkheid en luiheid gaat
3o9-31I; Poortinga 1981, pp. 294 -297; Uther 1990,
alles
mis.
Tegen het brood dat uit de oven wil,
nr. 4STUDIES: AT I381- 1381D; BP I, pp. 527 -528; III, pp.
zegt ze dat ze zich niet vuil wil maken, en de
364-366; EM v, kol. 1 47 -1 59, 2 75 -282 ; Sinninghe
appelboom wil ze niet schudden omdat ze dan
1943a, p. 36; Tubach 1969, nr. 1`997; V D K Pp. 449
misschien een appel op haar hoofd krijgt. Bij
-

450.
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vrouw Holle heeft ze al na enkele dagen geen
zin meer om de bedden op te maken, en ze
wordt ontslagen. Vrouw Holle brengt haar
naar de put. Bij de poort verwacht het meisje
een regen van goud, maar in plaats daarvan
wordt een ketel met pek over haar leeggegoten. Zo komt ze thuis — de pek blijft de rest
van haar leven aan haar hangen.

Wilhelm Grimm tekende dit sprookje van
`Fran Holle' (nr. 24 in de Kinder- and
Haurmiirchen) in 1811 in Kassel (Hessen) op
uit de mond van zijn latere vrouw Dorothea
Wild. Vrouw Holle is een in Hessen bekende
sagenfiguur die mensen behulpzaam is, maar
ook kan straffen en als kinderschrik kan fungeren. In de meeste varianten van dit sprookje
is echter sprake van een naamloze oude fee,
soms ook een mannelijke figuur. Er zijn naar
schatting zo'n vijfhonderd varianten van het
sprookje opgetekend, de meeste in Scandinavië en in Rusland, maar in mindere mate onder andere ook in Zuid-Europa, het MiddenOosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika,
India, China en Japan. Het hier weergegeven
sprookje is een van de twee door Warren E.
Roberts onderscheiden subtypen van sprookjestype AT 480, `The Spinning-Women by
the Spring; the Kind and the Unkind Girls'
(subtype A), dat wordt gekenmerkt door een
reeks van ontmoetingen (onder andere met
de broden in de oven, de appelboom, de oude
fee) van de twee met elkaar contrasterende
meisjes, waarbij hun karakter op de proef
wordt gesteld. Binnen dit subtype bestaan
weer verschillende redacties. De meest frequente is die waarin de handeling begint met
de val in de put. In een andere wijdverbreide
versie rennen de meisjes een voortrollende
cake achterna, waarna een reeks van ontmoetingen volgt. In een aantal versies, met als

kerngebied Duitsland en Denemarken, komt
het motief van de verboden kamer voor, bekend uit het sprookje van » Blauwbaard. Nadat het meisje toch de kamer is ingegaan,
wordt ze door de eigenaar achtervolgd. Het
goede meisje weet met hulp te ontkomen, het
slechte wordt gepakt.
In het tweede subtype van sprookje AT 480
komen de `ontmoetingen onderweg' niet
voor. Het wordt gekenmerkt door het motief
dat het meisje ofwel een voorwerp volgt dat in
een rivier is gevallen (Europa, Midden-Oosten) ofwel katoenpluizen achternaloopt die
door de wind worden meegevoerd (India,
Verre Oosten). Ze komt op zeker moment bij
een huisje waarin een fee woont voor wie ze
het huishouden gaat doen. De beloning bestaat onder andere uit een gouden ster op
haar voorhoofd (Europa en Midden-Oosten),
schoonheid, mooie kleren en diamanten die
bij het spreken uit haar mond komen (Europa, Midden-Oosten en India), goud of geld
in een doos en dergelijke. Het slechte meisje
krijgt als beloning zaken die hiermee contrasteren, zoals een hoorn op haar voorhoofd,
slangen en padden die haar bij het spreken uit

Vrouw Holle

Twee afbeeldingen uit een Duitse 'Bilderbogen'
van rond de eeuwwisseling. Vrouw Holle laat op
de aardige en nijvere stiefdochter van de weduwe
een regen van goud neerdalen; op de luie en onaangename dochter van de weduwe daalt pek
neer.

de mond komen en dergelijke. Het sprookje
komt in een groot aaneengesloten gebied van
Spanje tot aan Birma en Japan voor, verder
ook in Amerika en Afrika. Het gaat aan het
eind soms over in het » Assepoester-sprookje,
vooral in de versies uit het Midden-Oosten.
Ook binnen dit tweede subtype zijn weer diverse redacties te onderscheiden, die meestal
aan bepaalde geografische gebieden gebonden zijn. We spreken in dat laatste geval ook
wel van oikotypen. Een voornamelijk Franse
groep kent het kenmerkende motief van de
vraag om water. De oudst bekende versie van
dit sprookje staat in de Sprookjes van Moeder de
Gans van Perrault. In dit sprookje ('Les fées')
wordt het vriendelijke meisje door haar stiefmoeder naar de waterput gestuurd waar ze
een arme boerenvrouw tegenkomt die haar
om een slok water vraagt. Zij geeft haar het
water en is verder heel vriendelijk voor haar.
De oude vrouw blijkt een fee te zijn die haar
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rijkelijk beloont voor haar vriendelijkheid. Bij
ieder woord dat het meisje spreekt springen
de bloemen en edelstenen haar uit de mond.
Wanneer het onvriendelijke meisje door haar
moeder naar de waterput wordt gestuurd om
ook fraaie geschenken in de wacht te slepen,
gaat alles mis. Bij de waterput staat een chique
dame (de fee) die haar om water vraagt. Het
nare meisje zegt dat ze daar niet voor is. De
fee schenkt haar de gave dat haar tijdens het
spreken de slangen en padden uit de mond
komen. In Basile's Pentamerone (1634-36)
komt het sprookje in combinatie met enkele
andere sprookjes voor.
In een andere groep sprookjes binnen dit
subtype treft het meisje in de waterput diverse mensenhoofden aan die haar vragen
hen te wassen. De oudste vermelding van
deze redactie staat in de komedie The Old
Wives' Tale (1595) van de Engelsman George
Peele (1558-97). Dit sprookje komt voornamelijk voor in Engeland, Scandinavië en
Duitsland.
In Nederland is het sprookje slechts enkele
malen, door Ype Poortinga, opgetekend. In
de jaren 1973-75 trof hij het in Friesland vier
maal aan. In Vlaanderen moet het veel bekender zijn geweest. We kennen van daar een
kleine dertig versies, die bij verschillende redacties moeten worden ondergebracht.
TON DEKKER

nr. 24; Perrault 1 975, pp. 73 - 7 6 ;
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Vrouwtje van Stavoren

HET VROUWTJE VAN STAVOREN

T

OEN Stavoren nog een zeehaven en rijke
koopstad was lieten de inwoners, `de
verweende kinderen van Stavoren', uit pure
verwatenheid zelfs hun stoepen (soms ook: de
luifels boven hun deuren) met goud beslaan.
De rijkste van allen was een trotse weduwe.
Op een dag stuurde zij een van haar schippers
erop uit om het allerkostbaarste te zoeken.
De schipper reist de hele wereld af maar kan
niets vinden wat zijn vrouwe niet heeft, totdat
hij in Dantzig aan de Oostzee prachtiger koren vindt dan hij ooit heeft gezien. Dit moet
het kostbaarste op aarde zijn, denkt hij. Hij
laadt zijn schip ermee vol en zeilt terug naar
huis. Maar hij heeft buiten zijn meesteres gerekend: die vindt het nog niet eens voor haar
varkens goed genoeg en beveelt hem het aan
bakboord —hij had het aan stuurboord ingeladen — in zee te werpen. Een oude bedelaar

Dit verhaal wordt, ook al is het qua inhoud en
intentie meer sage (gelokaliseerde historische
overlevering) en exempel (afschrikwekkend
voorbeeld) dan een sprookje (een positief eindigend wonderverhaal), om het ring-motief
toch meestal tot het laatste genre gerekend
(AT 736A, `The Ring of Polycrates'). Het is
langzaam tot bovenstaande vorm gegroeid.
Tot ver in de i 8e eeuw werd het nog als een
ware, omstreeks 12 oo te dateren geschiedenis
gezien, die de neergang van de in de middel
rijke Hanzestad Stavoren verklaarde.-euwn
Pas daarna werd duidelijk dat we hier met een
fictief volksverhaal te maken hebben.
De eerste vermelding vinden we bij de
Friese geschiedschrijver Cornelius Kempius
(ca. 1520 -89) in zijn De origine, situ, qualitate
et quantitate Frísiae (1588). Bij hem zijn het
rijke kooplieden die het graan in zee laten

smeekt haar hierop terug te komen: anders

werpen. Al spoedig duikt dan de weduwe op,

zal zij eens zo arm worden dat zij zelf om
brood zal moeten bedelen. Spotlachend trekt
de hoogmoedige een gouden ring van haar
vinger en werpt hem in de haven: `Zo min als
deze ring ooit zal terugkomen, zo min kan ik
arm worden.'
Maar de volgende dag al vindt haar meid de
ring in de buikvan een vis, en voor de weduwe
van de schrik kan bekomen krijgt ze de ene
onheilstijding na de andere te verwerken.
Haar schepen vergaan, haar pakhuizen vliegen in brand en haar land wordt door de zee
verzwolgen. Ze verarmt zo snel dat ze weldra
moet gaan bedelen om een stukje brood. En
op de plaats waar het graan in zee is geworpen
ontstaat een zandbank, die de haven van Stavoren ontoegankelijk maakt, zodat de rijke
koopstad in verval raakt. Op die zandbank,
het Vrouwenzand, groeit ter gedachtenis het
vrouwenkoren, een helmplant met loze aren.

en wel in de fantastische Croniicke ende warachtige Beschryvinghe van Vrieslant van Ocko
Scharlensis (I 597)• In het begin van de i 8e
eeuw worden de loze korenaren voor het
eerst vermeld.. De Duitse reiziger Zacharias
van Uffenbach (1683-1734), die in 171 o deze
contreien bezocht, hoort er dan van.
Pas na r 800 duikt het ring-motief op. De
gebroeders Grimm nemen in het eerste deel
van hun Deutsche Sagen (18 t 6) het verhaal
tweemaal op, eenmaal zonder (nr. 2 39) en
eenmaal met het ring-motief (nr. 240). De
eerste tekst ontleenden ze aan schriftelijke
bronnen, de tweede hadden ze omstreeks
1815 gekregen van de Westfaalse edelman
Clemens von Bönninghausen (1 785 -1 864).
Deze was op Herinckhave bij het Twentse
Fleringen geboren en zou het verhaal mèt het
ring-motief van schippers en vissers aan de
oostelijke Zuiderzeekust hebben gehoord. In
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de eerste helft van de re eeuw vinden we
eerst nog versies met en zonder ring naast elkaar, maar al snel weet dan de zoveel aansprekender tweede redactie de eerste voorgoed te
verdringen.
Het motief van de in een vis gevonden ring
is zeer oud en bijna wereldwijd in talloze ver
vrijwel alle volksverhaalgenres inge--haleni
bed. Deze verhalen vallen in drie groepen uit
-en:
(a) in een vis wordt toevallig een ring of een
ander kostbaar voorwerp van onduidelijke
herkomst gevonden;
(b) een verloren ring wordt in een vis teruggevonden;
(c) een opzettelijk in het water geworpen ring
komt via een vis terug.
Het Vrouwtje van Stavoren hoort duidelijk
bij groep (c). De verhalen in deze groep laten
zich ordenen naar de betekenis die het terug
heeft. Het kan (i) teken zijn van god--vinde
delijk ongenoegen en daarmee voorteken van
een komende straf, (2) symboliseren dat een
periode van straf en boetedoening is afgesloten, (3) aantonen dat een beschuldiging vals
is, of (,) een schuldige onschuldig doen lij
-ken.
(i) De oudste uitwerking hiervan is Herodotus' (t ca. 425 v. C.) verhaal van de ring van
Polykrates (3, 39-43). Polykrates, tiran van
Samos, heeft zoveel geluk dat zijn gastvriend,
de Egyptische koning Amasis (= farao Chnumïbve, 570-26) zich ernstig zorgen gaat maken. Hij raadt de Griek per brief aan zich te
ontdoen van datgene waaraan hij het meeste
is gehecht. Polykrates gooit hierop zijn zegel
een smaragd in goud gevat, in zee. Vijf-ring,
of zes dagen later vangt een visser een vis, die
zo mooi en groot is, dat hij hem zijn heer
schenkt. Als Polykrates' dienaren hem in de
keuken schoonmaken vinden ze de ring in
zijn maag. Amasis weet nu dat het geluk van
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De rijke koopvrouw zoals zij in hoop en vrees
uitkijkt over het water. Bronzen beeld in Stavoren
van de hand van Pier Arjen de Groot, 1969.
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Polykrates op z'n eind loopt en zegt hem de
vriendschap op. Het loopt met de tiran inderdaad slecht af: hij wordt door de Perzen gevangen genomen en in 5 2 2 aan het kruis geslagen. Herodotus' voor waar aangenomen
versie werd door vele antieke schrijvers naverteld en de Romeinen bewaarden in de
tempel van Concordia zelfs een ring die de
bewuste heette te zijn. In de middeleeuwen
raakte de Polykrates-overlevering op de achtergrond, maar vanaf het begin van de nieuwe
tijd werd zij weer via allerlei gedrukte vertalingen en bewerkingen bekendgemaakt. Zo
bekend dat de uitgever van een satirische
Lyste van Rariteiten (ca. z 700) zijn lezerspubliek zonder nadere toelichting `een koste
een rivier [moet-lykering,dPocats
zijn: de zee] wierp, en naderhand in den buik
van een Visch weder gevonden wierd' te koop
aan kon bieden. De bekendste bewerking van
deze stof werd wel Friedrich Schillers 1 759
1805) gedicht `Der Ring des Polykrates'
( 1 797)•
Een ander voorbeeld van (i) is het vooral in
Scandinavië en Noord-Duitsland, met name
in Sleeswijk-Holstein vanaf het begin van de
i ge eeuw aan bekendheid winnende verhaal
van de trotse boerin die haar ring in een bodemloze waterput werpt. Zij gebruikt dezelfde woorden als het vrouwtje van Stavoren
en ondergaat, nadat een visser haar een snoek
met de ring in zijn maag aangeboden heeft,
hetzelfde lot.
(2) Vinden we vooral in de Oriënt, maar ook
in het middeleeuwse Europa. In de islamitische en joodse overlevering wordt dit motief
verbonden met de toverring van Salomo, die
hem macht geeft over de demonen. Vanaf de
1 oe eeuw vertellen Arabische auteurs hoe Salomo, als straf voor zijn afgodendienst, de
ring kwijtraakt aan de demon Sachar, die de
ring in zee werpt en Salomo's plaats inneemt.
(

-

-

Salomo trekt bedelend rond en krijgt van vissers een vis. Hierin vindt hij zijn ring en nu
kan hij zijn macht terugwinnen. Dit oude verhaal — in de koran wordt er al op gezinspeeld
— werd in de joodse overlevering (de demon
heet hier Asmodeus) lang verteld zonder het
motief van de ring in de vis. Pas in de 17e
eeuw wordt het daarin geïncorporeerd. Dan
is dit tegelijk zo aansprekende en stichtelijke
motief intussen al lang gechristianiseerd. Het
komt in de middeleeuwse christelijke overlevering meer en meer in het teken te staan van
een persoonlijk gekozen boetedoening. Paulus Diaconus (t 797) bijvoorbeeld vertelt hoe
bisschop Arnulphus van Metz (midden 7e
eeuw), zich bewust van zijn zonden, zijn ring
in de Moezel werpt: `Pas als ik deze ring terugkrijg, kan ik geloven dat mijn zonden zijn
vergeven.' Een paar j aar later krijgt hij de ring
van een visser terug. De ring wordt na zijn
heiligverklaring zijn vaste attribuut.
Ook (3) en (4) figureren in de middeleeuwse
overlevering, (3) in legende- en exempelverzamelingen, (4) in de hoofse vertelcultuur.
Van beide één voorbeeld. (3) Sint Egwin van
Worcester (t 7 1 7) wordt valselijk beschuldigd. Hij ketent zijn voeten aan elkaar, werpt
de sleutel in de Avon en trekt naar Rome om
zich te rechtvaardigen. Op het moment dat
hij daar arriveert vangt men net in de Tiber
een zalm met in zijn ingewanden de sleutel.
Uiteraard spreekt de paus hem vrij. (4) Een
koningin heeft een affaire met een soldaat en
geeft hem een kostbare ring, die ze van haar
man gekregen heeft. De koning, die hierachter komt, ontsteelt de slapende soldaat de
ring, gooit hem in de rivier en vraagt dan van
zijn vrouw de ring terug. Zij roept de hulp in
van Sint Kentigern van Glasgow (t 6 i o). De
heilige gaat naar de rivier, vangt een zalm,
vindt in diens maag de ring en stuurt deze
naar de koningin, zodat zij haar `onschuld'
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bewijzen kan. Dit is een van de weinige middeleeuwse voorbeelden van een niet-moraliserend gebruik van het ring-motief en het ligt
voor de hand dat we hier te maken hebben
met een hoofse bewerking van een oudere
(3)- legende waarin een heilige een valselijk
van ontrouw beschuldigde vrouw uit de
moeilijkheden helpt.
Het vrouwtje van Stavoren behoort duidelijk bij (i), maar waar heeft het nu het ringmotief vandaan? Dat Von Bönninghausen
het zelf ingevoegd heeft, onder de indruk van
Schillers gedicht misschien, zoals wel gedacht is, lijkt onwaarschijnlijk. Het verhaal
van Polykrates was hier omstreeks i 800 genoegzaam bekend, maar Polykrates werpt
zijn ring om een heel andere reden in het water dan het vrouwtje. Waar de laatste in haar
zondige overmoed de goddelijke macht lijkt
te willen trotseren, probeert de eerste deze
juist gunstig te stemmen. Dan past het
vrouwtje beter bij de trotse boerin uit Sleeswijk-Holstein en omstreken. Zij was in de
eerste helft van de i ge eeuw ook in Noordwest-Duitsland bekend. Het lijkt daarom
aannemelijk dat omstreeks i 800 ergens in
Noord-Duitsland of vanuit dit gebied, waar
beide overleveringen elkaar raakten en waar
bovendien het aantal verhalen over plaatsen
en gebieden die ten gevolge van de overmoed
van hun inwoners door inwerking van de zee
ten onder gingen legio was, het tot dan toe
ringloze verhaal van de ondergang van Stavoren met het ringmotief verrijkt werd. Een zo
aansprekende uitbreiding, dat deze nieuwe
redactie weldra overal de gangbare werd.
Het vrouwtje van Stavoren is na 1816 ontelbare malen gedrukt en bewerkt en zo in Nederland en daarbuiten veruit het bekendste
Friese volksverhaal geworden. Het werd opgenomen in tijdschriften, almanakken, reisgidsen, school- en kinderboeken en als opera,
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operette, zangspel, toneel- en poppenkaststuk, televisie- en bioscoopfilm en praalwagenthema voor het voetlicht gebracht. Ook
auteurs van naam en faam waagden zich aan
de stof. Karl Simrock (1802 -76) bijvoorbeeld
bewerkte het in Nibelungen- strofen (18 3 7),
Theun de Vries (geb. 1907) in homerische
trant. Martinus Nijhoff (1894-1953) bedde
het in in zijn waterfeestspel De vliegende Hollander (í93o). Onvermijdelijk bij een zo geliefd moraliserend verhaal werd het ook geregeld geparodieerd. De bekendste humoristische versie is wel die van Piet Paaltjens
(Francois Haverschmidt, 1835-94) in `De
Friesche Poëet' (1852).
Geen wonder dat het verhaaltype bij al dit
literaire geweld als mondeling doorgegeven
verhaal niet zo vaak werd opgetekend. Als
straat- en volkslied was het echter wèl zeer
geliefd. Rondtrekkende liedjeszangers brachten het tot ver in deze eeuw overal ten gehore
en verkochten ook liedblaadjes met de tekst.
In de vorige eeuw illustreerden ze hun gezang
soms met een groot doek waarop de kernmomenten van hun verhaal in verschillende vakken werden afgebeeld. De bekendste straatliedversie begint met:
Komt vrienden, hoort een lied,
Dat duidelijk zal verklaren,
Wat eenmaal is geschied,
Voor meer dan duizendjaren,
Toen oud en grijs Stavoren,
Nog bloeide op Frieslands grond
En van zijn macht deed hooren,
Door heel het wereldrond.

Dit lied, dat ook een vaste plaats kreeg in liedboekjes, werd overal in Nederland gezongen.
Bijvoorbeeld in de Betuwe bij de kersenpluk:
`Er werd [in de fruitloodsen] veel gezongen;
grote meiden en vrouwen zetten in en dan
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werd er een uur tot anderhalf uur gezongen.
Bijv. In 't groene dal, in 't stille dal of Weet ge
hoeveel sterren kleven, daarna dan meer
schoolversjes, en Het vrouwtje van Stavoren,
Achter in 't zwarte klooster, Eduard en zijn
Lena, Aan de oever van de stille vliet, Het
huisje aan de zee [...] Ook op de ladders van de
kersenplukkers werd veel gezongen. Vooral
Het vrouwtje van Stavoren was daar populair,
dat werd gegalmd door drie, vier bomen sa
Zelfs buiten Nederland, in het Eems--men.'
land, kon het na de Tweede Wereldoorlog
nog worden genoteerd. Alleen de Katwijker
schippers mochten het aan boord niet zingen
of zelfs maar neuriën. Dat zou, zo dacht men,
ongeluk brengen.
De inwoners van Stavoren hebben dankbaar gebruik gemaakt van de naamsbekendheid die hun stadje kreeg door het vrouwtje.
Sinds 1969 staat aan de haven daar haar
standbeeld, en op de suikerzakjes van hotelcafé-restaurant De Vrouwe van Stavoren
heeft Anton Pieck haar afgebeeld als een middeleeuwse dame die vanaf de tinnen van een
hoog boven de stad uittorenend kasteel haar
schepen ziet vertrekken. Op io april 1995
opende het `Vrouwtje van Stavoren' met een
kanonschot de gerenoveerde haven.
JURJEN VAN DER KOOI
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DE WANDELENDE JOOD
F, z u s zwoegt met het kruis op zijn rug
naar Golgotha. Hij klopt aan bij het huis
van een jood en vraagt of Hij even mag uit
jood weigert het verzoek van jezus-rusten.D
en laat Hem verder lopen met het zware kruis
op Zijn rug. Als hij Hem bespot, zegt Jezus:
`Gij zult vanaf deze dag tot in den eeuwigheid
wandelen.' Jezus kijkt hem aan en dat maakt
zo'n indruk op de man dat hij later alsnog
naar Golgotha gaat om het kruis op zich te
nemen. Maar het is te laat. Sindsdien zwerft
hij over de aarde. Men noemt hem de Wande

jood.

-lend

Het verhaal staat in de catalogus van AarneThompson geregistreerd als AT 777, `The
Wandering Jew'. Het valt bij de legendesprookjes onder een reeks religieuze verhalen
waarin God Zijn rechtvaardigheid toont.-Iet
hoofdthema van dit verhaal, dat van de eeuwige straf, komt reeds bij de Grieken voor: zo
wordt Prometheus door Zeus voor eeuwig
aan een rots aan de Zwarte Zee geketend.
Ook in de bijbel is sprake van een soortgelijke
straf: Kaïn verliest, nadat hij zijn broer Abel
heeft gedood, zijn land en is gedoemd als een
vagebond over de aarde te zwerven. Het
thema van de nooit rustende protagonist
heeft onder andere pendanten in de verhalen
van de Al-Samiri in de koran en in de sage van
de Vliegende Hollander.
De oudste tekst waarin duidelijk tekenen
van het thema van de Wandelende jood te
zien zijn, is de Pratum spirituale uit de 6e
eeuw, geschreven door Johannes Moschos. In
dit werk staat het verhaal van een Ethiopiër
die, omdat hij Christus op Zijn wang heeft geslagen, voor straf zijn leven lang ononderbroken moet huilen.
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Uit i 223 stamt het verhaal uit een kroniek
van een onbekende cisterciënzer monnik uit
Zuid - Italië, waarin een pelgrim een jood
heeft gezien die Christus tijdens de gang met
het kruis zou hebben toegeroepen: `Ga, opdat
je dat krijgt, wat je verdiend hebt.' Christus
antwoordde vervolgens: `Ik ga, en jij moet
blijven tot ik terugkom.'
In de wereldgeschiedenis Flores bistoriarium
uit 1228 doet de benedictijner monnik Roger
van Wendover verslag van het bezoek van een
arme aartsbisschop, die portier van Pontius
Pilatus zou zijn geweest. Toen Christus op
weg naar Golgotha langs het huis van Pilatus
kwam, had de man hem toegeroepen dat hij
sneller moest lopen. Christus had hem geantwoord dat de man tot Hij terug zou komen
gedoemd was een zwervend bestaan te leiden.
De man werd later gedoopt en wachtte sinds
terugkomst van jezus. Iedere hon--dienop
derd jaar kreeg hij weer de leeftijd die hij had
op het moment van de wandaad. Deze geschiedenis is nog in dezelfde eeuw door ver
auteurs overgenomen.
-schilend
In zijn reisverhaal, Warachtige bescbryvinge

der Jere alp nscbe reyse ende des berchs Synai tot
S. Cathlynen gedaen by den eersaemen Jan Aerts
riddere, borger der Stede van Mechelen, met ten
grooten factour van Portugael in 't jaar 1484,
vertelt de Vlaming Jan Aerts van Mechelen
van zijn reis naar Jeruzalem, waar hij een mysterieuze jood ontmoette met de Vlaamse
naam Jan Baudewijn. Kort daarvoor, omstreeks 1450, had A. di Francesca di Andrea
uit Florence een verhaal verteld waarin de
jood in de gedaante van een franciscaner
monnik kinderen uit een sneeuwstorm redt.
Andere berichten over de Wandelende jood
zijn te vinden in handschriften en pamfletten
uit de i fie en i 7e eeuw, waarin duidelijk de
Italiaanse traditie doorwerkt.
In 1602 verschijnt dan de Kurtze Beschrei-
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bung and Erzeblung von einem Juden mit Namen Abasverus. Gedruckt zu Leyden, hey Christoff Creutzer, waarin de geschiedenis van de
Wandelende jood een vaste vorm krijgt: alle
elementen die voordien op verschillende
plaatsen verteld werden, komen samen in
deze tekst. De auteur is onbekend. Deze tekst
heeft een grote verspreiding gekend en werd
al spoedig in veel, hoofdzakelijk West-Europese talen vertaald. Ook in de Verenigde Sta
zijn sporen van de geschiedenis van de-ten
Wandelende jood terug te vinden. In een versie uit Utah (i868) verschijnt de Wandelende
jood aan een mormoon. Een Chileense variant, waarschijnlijk door een lokale sage
beïnvloed, toont aan dat het verhaal van de
Wandelende jood tot in Zuid -Amerika geko-

men is.
Uiterlijk en beroep van de Wandelende
jood zoals die in de Kurtze Beschreibung zijn
beschreven, werden bepalend voor zijn optreden in de meeste latere volksvertellingen.
De jood krijgt hier ook voor het eerst een
naam, Ahasverus. Het is de naam van de koning uit het bijbelboek Esther. Er zijn pogingen gedaan een verklaring te vinden voor het
opvallende gegeven dat juist deze naam voor
de jood gekozen werd, maar tot op heden is er
geen bevredigende uitleg gevonden.
De Wandelende jood is een `Begegnungsgestalt' (ontmoetingspersoon); in de meeste
vertellingen waarin hij een hoofdrol speelt
staat de ontmoeting tussen hem en een mede
centraal. Uit die ontmoetingen is als het-mens
ware de geschiedenis van het personage opgebouwd. De verhalen herinneren aan het
bestaan van de Wandelende jood. Het zijn
vrijwel allemaal getuigenissen van een ontmoeting met de eeuwig zwervende .A,hasverus, afgezien van vier Nieuwgriekse varianten, die volledig van de overige in Europa
gangbare versies afwijken. Ook in Friese ver-
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De Wandelende jood. Ingekleurde houtsnede
ca. 1815 van de firma Pellerin te Epinal.

Wandelende jood
sies (G. Kobus-Van der Zee in 1967; S. de
Bruin in 1974) is sprake van een eenvoudig
verslag van een ontmoeting.
In een Vlaamse vertelling uit Brugge (1889)
komt Christus als predikant bij de jood met
de vraag of hij uit kan rusten. In een Zweedse
variant wordt de jood veroordeeld omdat hij
geen schoenen voor Christus wil maken. Ook
is er nog een Zweedse versie waarin de jood
vervloekt wordt, omdat de voor Petrus gemaakte laarzen niet waterdicht blijken te zijn.
Was voorheen het beroep van de jood slechts
een neutraal gegeven, in deze Zweedse versies treedt hij duidelijk op als schoenmaker.
De Wandelende jood is niet alleen een bron
van inspiratie geweest voor verhalen; ook in
liederen komen we de zwervende man tegen.
Zo horen we in een Vlaams lied uit het begin
van de 20 eeuw van een ontmoeting met de
jood in Duinkerken ('Nieuw Liedeken van
den wandelenden Jode'). Naast deze versie
zijn er nog vier andere Nederlandstalige liedversies. Hierin wordt het verlangen van Ahasverus naar de dood steeds weer benadrukt.
In Engelse straatballaden krijgt juist het
technische aspect van het verhaalmotief de
nadruk; door tussenkomst van Ahasverus
worden de meest dwaze intriges oplosbaar. In
Franse 'complaintes' uit de 17e eeuw verschijnt Ahasverus als boeteprediker. In veel
van oorsprong Vlaamse liederen wordt gesproken over de vergeefse zelfmoordpogingen van Ahasverus. In deze liederen heeft hij
een specifieke terugkerende functie: men ziet
hem als zwerver die boete moet doen. Tevens
is hij keer op keer de blijvende getuigenis van
de christelijke waarheid.
De geschiedenis van de Wandelende jood is
ook aanleiding geweest voor verschillende
volksprenten en houtsneden die gemaakt
werden ter illustratie van volksboeken. Hij
wordt meestal afgebeeld met baard en wan-
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delstaf. Vaak staan op zulke prenten behalve
de scène met Ahasverus en Jezus ook afbeeldingen van zijn ontmoetingen met mensen in
verschillende gebieden. Zegswijzen getuigen
eveneens van de grote populariteit van de
thematiek van de Wandelende jood. In de
verschillende Europese talen kennen we
spreekwoorden die verband houden met de
Wandelende jood. In het Gronings zegt men
bijvoorbeeld: 'Liekst ja net op de Wandelnde
Jeude, gao tóch zitn!', van iemand die heel beweeglijk en onrustig is.
Vanaf het moment dat de verhalen van de
Wandelende jood niet meer voor historie
doorgingen, is deze figuur het onderwerp van
schrijvers en dichters geworden, die er de
problemen van hun eigen tijd mee demonstreerden. Steeds opnieuw werd het personage geïnterpreteerd naar actuele situaties.
Eenmaal van zijn religieuze banden verlost,
werd de Wandelende jood ook ingezet om
anti-joodse, antisemitische tendensen zichtbaar te maken. En daar Ahasverus door zijn
lange leven en voortdurend zwerven over een
rijke kennis en ervaring beschikte, werd hij
ook steeds vaker gebruikt als gemakkelijk
hanteerbaar middel tot wijsgerige kritiek.
Ahasverus werd aangehaald om actuele uitspraken te staven.
Door de eeuwen heen hebben schrijvers
zich zo op hun eigen manier beziggehouden
met de Wandelende jood. Maar nooit zijn zoveel Ahasverus- bewerkingen verschenen als
in de Romantiek. De Romantiek, en met
name de romantische dichtkunst, vond grote
inspiratie in de figuur van de Wandelende
jood. De onbekende en verre landen waar de
man doorheen getrokken was spraken tot de
verbeelding. Bovendien was hij degene die bij
uitstek over andere mensen uit vroeger tijden
kon vertellen; hij had ze immers allemaal zelf
ontmoet. In deze romantische literatuur
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wordt nauwelijks verwezen naar bestaande ook hier weer niet in persoon op, maar zijn
motieven, noch worden er nieuwe motieven naam symboliseert het vervolgde joodse volk.
geschapen. Alleen het rusteloze in de zwerver In het toneelstuk van August Vermeylen, De
grijpt de dichter aan, vanwege het contrast wandelende jood (r906), wordt een symbolisch
met de natuur, waarin tenslotte alles tot rust beeld gegeven van de zoekende mens. De
komt. In het werk van onder anderen Words- Ahasverus hier is er een die diep nadenkt over
worth, Shelley en Schubart gaat het niet zo- het `waartoe' en het `waarom' van het leven.
zeer om de Ahasverus-figuur, maar om een De mens Ahasverus wordt losgemaakt van
Ahasverus sfeer. De duidelijke trekken van zijn eigen tijd. Ahasverus wordt van een
Ahasverus verdwijnen langzamerhand achter mens-van-vlees-en-bloed een symbool van
de persoonlijkheid van de dichter. Dit ge- twijfel en onzekerheid. In Abasverus: Een tn beurt ook in het satirisch fragment `Ewiger h gie (1923) van Kees Meekel wordt in de
vorm van een drama een synthese van de
Jude', waar Goethe in 1773 aan was begon
thema van de Wandelende jood-ne.Ht Ahasverus-motieven bewerkstelligd. Ernest
vormt hier de achtergrond voor gebeurtenis Temple Thurston schreef een toneelstuk,
geschiedenis van de godsdienst en-senid The Wandering je u (1921); ook hiervan zijn
twee verfilmingen gemaakt, beide in Engede Kerk.
In de i ge eeuw werd de literaire bewerking land: THE WANDERING JEW, 1923 en 19.33De Ahasverus-legende bleek uitermate ge
van de stof meer en meer beïnvloed door
om de verschrikkelijke kwelling van-schikt
maatschappelijke kwesties. In een tijd van sociale revoluties en conflicten wordt Ahas- voortdurende twijfel van de mens, en van de
verus, die een handwerksman was, als vanzelf kastenaar in het bijzonder, uit te beelden.
de vertegenwoordiger van het proletariaat. Het verhaal laat zien hoe doelloos het leven
Eugène Sue's roman Le Duif B ant (1844) is kan zijn. De legende heeft door haar plooi
karakter steeds weer een aanpassing on--bare
daarvan een goed voorbeeld. Hierin levert
Sue felle kritiek op de iezm«'eten. De nederige dergaan.
Alhoewel de meeste bewerkingen van het
schoenmaker uit Jeruzalem is een man geworden die zich als lid van de werkende klasse thema in de 2 oe eeuw hun plaats hebben geuitspreekt over hun lot. Het verhaal gaat nau- vonden in het proza, zijn er ook voorbeelden
welijks over de Wandelende jood;. hij is echter te vinden in andere genres. Willem de Méwel een essentieel element in de roman. Ook rode schrijft in 1914 een sonnet met de titel
de zuster van de Wandelende jood verschijnt; `De eeuwige wandelende jood'. In Orpheuc en
zij heeft in de tekst de functie van deus ex ma- Abasvem (1945) van Jacob Presser wordt de
naam Ahasverus symbool van het joodse
ch ina. Gebaseerd op Le fuif errant is een
tweetal films verschenen (LE FANTO M E DES hoofdpersonage dat op zoek gaat naar zijn geliefde. In eerste instantie heeft hij als `OrCATACOMBES, Italië, r9r5; LE JUIF ERRANT,
pheus' nog een kans om zijn geliefde terug te
Frankrijk, 1926).
Ook voor het toneel bleek het onderwerp vinden, als `Ahasverus' is er geen redding
geschikt. Herman Heyermans' eenakter meer. Hem rest slechts het wachten op het
Ahasverus (1893) speelt in Rusland tijdens een einde der tijden, het wachten op de dag dat hij
jodenpogrom; deze wordtin al zijn gruwelijk- verenigd zal worden met degene die hij zoekt.
heden realistisch geschetst. Ahasverus treedt Hierin komt ook de elders omschreven ge-
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dachte naar voren, dat de literaire bewerking
van dit thema voortkomt uit de hoop dat het
joodse volk eens verlost zal worden van het
`zwervende' bestaan. Ahasverus is verworden
tot een metafoor voor het joodse volk, dat tot
de dag des oordeels gedoemd is over de aarde
te zwerven.
De frequente literaire toepassing van het
verhaalthema is op verschillende manieren
uitgelegd. De christelijke kerk heeft het evangelie op deze manier overtuigender kunnen
maken, oppert Otto Schnitzler (EM). Dit kon
niet doeltreffender gebeuren dan door een
getuigenis van iemand die bij de kruisiging
aanwezig was en sindsdien verder leefde.
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eten hem op.. `Je had hem op je hoofd moeten
nemen.' Een andere keer zal moeder pannen
bakken, maar de stroop is op. Pieter-koen
moet stroop halen, in een pannetje. Maar hij
neemt een gescheurd pannetje mee. Daar laat
hij de stroop in doen en dan zet hij het op zijn
hoofd. De stroop loopt eruit, over Pieterke
heen. Nu is moeders geduld op en ze jaagt
Pieterke weg. Maar deze is niet zo dom als
men denken zou: hij kruipt in een vat met veren en vermomt zich als een grote haan. Zo
loopt hij terug naar huis en kraait al maar
door: `Kukeleku! Kukeleku!' En als hij niet
weer mens is geworden, dan kraait hij na nog.

NATANJA LEEST
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WAT HAD IK DAN MOETEN
DOE N (ZEGGEN)?

M

o ED E R stuurt Pieterke naar de winkel
om een stopnaald te kopen. Weer op
weg naar huis stopt Pieterke, bang dat hij hem
zal verliezen, de naald in een voor hem rij
hooiwagen. Hij kan hem natuurlijk-den
niet terugvinden. Moeder bedroefd: `Je had
hem op je jasje moeten steken.' Later moet hij
een hooivork kopen. Hij steekt hem op zijn
jas. `Je moest hem achter je aan hebben gesleept.' Een paar dagen later stuurt ze hem
weg om een spekham. Pieterke sleept hem
aan een touw achter zich aan en de honden

Dit in 1892 op Terschelling opgetekend verhaal hoort bij een verhaaltype (AT 1696,
`what Should I Have Said (Done)?') dat in
twee redacties uiteenvalt: (a) Wat had ik dan
moeten doen? en: (b) Wat had ik dan moeten
zeggen? Als voorbeeld van de tweede groep
mag de volgende versie dienen, die in 1974
door Ype Poortinga (ig 1 0 -85) bij de Leeuwarder meesterverteller Steven de Bruin
( geb. 192 r) is opgenomen.
Een moeder stuurt haar zoon naar de bakker om een brood. Onderweg herhaalt hij
voortdurend: `Een heel brood, een heel
brood.' Zo komt hij bij een boerderij waar ze
druk aan het dorsen zijn. De boer, die denkt
dat de jongen zijn magere oogst becommentarieert, zegt: `Je moet zeggen: genoeg voor
een heel dorp.' Luidop dit repeterend komt
hij bij een kerk waar een bruid haar brui
omhelst en zegt: `Mijn hart stroomt-degom
over van liefde.' `Genoeg voor een heel dorp',
zegt de jongen.. De woedende bruidegom
leert hem dat hij moet zeggen: `Tot de dood
erop volgt.' Ditvoegt hij dan een man toe, die
door de politie wordt opgebracht. Die: `Je
moet zeggen: dit is onrecht.' Dan komt hij bij
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een bedelaar die een stuk brood krijgt: `Dit is
onrecht!' De bedelaar vindt dit ook, hij had
liever wat meer gehad en zegt: `Een heel
brood'. Dit herhalend komt hij bij de bakker
en krijgt alsnog waarom hij is uitgestuurd.
Meestal loopt het overigens met de jongen
slechter af; hij krijgt telkens een pak slaag en
moet het soms zelfs met de dood bekopen.
Kenmerkend voor dit kettingsprookje uit
de geliefde humoristische-verhalencategorie
`de domme jongen' is de opeenhoping van
korte episoden waarin de jongen telkens weer
een gekregen goede raad letterlijk op de verkeerde plaats en het verkeerde moment uitvoert of uitspreekt, waardoor hij zich steeds
verder in de nesten werkt. Het is vooral in de
`zeggen'-redactie, in de mondelinge overlevering zeer geliefd en in de i ge en we eeuw in
alle werelddelen gevonden, Australië uitgezonderd. Opvallend voor de Nederlandse
overlevering is dat hier juist de `doen'-groep
het meest geliefd was. Zes van de acht bekende varianten moeten hiertoe gerekend
worden. In Vlaanderen is de verhouding andersom: twaalf maal `zeggen' tegen acht maal
`doen'.
Het aantal episoden ligt niet vast en verschilt bijna van tekst tot tekst. Elke episode
schijnt haar eigen geschiedenis te kennen en
het hangt van regionale tradities en het al of
niet voorhanden zijn van invloedrijke literaire teksten af welke episodencombinatie
welke verteller waar dan ook tot zijn beschikking heeft en gebruikt. Vrijwel altijd zijn de
primaire handelingsdragers echter een vrouw
(weduwe) en haar zoon die bepaalde opdrachten uit moet voeren.
Waar dit verhaal ontstaan is en hoe het zich
heeft verspreid is (maar dit geldt voor zoveel
sprookjes) niet geheel duidelijk. Vast staat
wel dat het heel oud is. In de zogenaamde TYipitaka, een Chinese verzameling van uit het

Sanskriet vertaalde boeddhistische geschriften, vinden we in een werk uit 472 al een `zeggen'-versie. Het gaat hier om een op zichzelf
staande, iets afwijkende, zij het ook duidelijk
tot het type behorende literaire, gemoraliseerde bewerking, die niet als uitgangspunt
van de jongere overlevering gezien kan worden, maar een nog oudere (mondelinge? in
India ontstane ?) traditie doet veronderstellen. Verder zijn er geen zeer oude, oriëntaalse
of westerse teksten bekend: meer dan een
millennium moeten we in het duister tasten.
Pas in de i 6e eeuw duikt het type weer op, in
Duitsland, eerst in een `doen'-redactie. Startpunt is hier een Latijns kluchtverhaal van de
humanist Heinrich Bebel (1472-I 5 I 8), dat
een hele reeks vertalingen en bewerkingen
opriep, ook in het Nederlandse taalgebied.
Zo is Bebels versie, via de editie van 1 545 van
Johannes Pauli's Schimpf and Ernst, in Een
nyeuwe clucht boeck (Antwerpen 15 54) terechtgekomen en, naar een bewerking in de Gantengesellschaft (I 566) van Jacob Frey (ca. 152062), in het Groot klubt-boeck, dat in 168o te
Amsterdam uitgegeven werd. Het is hier ingebed in de oudste varianten van een ander
verhaal, dat de rampzalige belevenissen van
een even onnozele als onhandige vrijer of
bruidegom tot onderwerp heeft (AT 1685,
`The Foolish Bridegroom') en dat eigenlijk
meer een startpunt is voor een opeenhoping
van hierbij passende motieven dan een duidelijk af te bakenen, zelfstandig verhaaltype.
Het is een uitgesproken Europees verhaal,
met uitlopers naar Amerika, dat zich ook in de
jongere Nederlandse overlevering heeft vastgezet. De versie in het Nyeuwe Clucht boeck
gaat als volgt.
Een rijke weduwe beleert haar 'sotte' zoon,
die een adellijke jonkvrouw vrijt. Als zijn
handschoenen vuil zijn geworden zegt ze, dat
hij ze in zijn boezem had moeten steken. Dit
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doet hij vervolgens met een valk voor zijn verloofde. De valk overleeft het niet. Nu moet
hij zijn bruid een zeef brengen. Deze draagt
hij als een valk op zijn hand. De wanhopige
moeder gaat nu zelf naar de ouders van de
bruid en gebiedt haar zoon thuis te blijven.
Hij laat in de kelder de wijn weglopen en bestrooit deze, bang dat zijn moeder het zal
zien, met meel. Dan hoort hij een gans gakken en hij denkt dat het dier alles zal verklappen aan zijn moeder. Hij doodt de gans, dompelt zichzelf onder in een ton met honing, beplakt zich met de veren uit de kussens en de
bedden en gaat op de eieren van de gans zitten
broeden. Als moeder thuiskomt en aanklopt,
antwoordt hij gakkend als een gans. Zijn vrijster zal komen en moeder bezweert hem
`vriendelijke ogen op haar te werpen'. Hij
steekt nu de schapen de ogen uit en werpt het
meisje zo nu en dan een oog toe. `Niettemin,
die rijcdom, den besten bandt der liefden, hevet houwelijc gevordert.'
Het verhaal van de Domme bruidegom
bleef bekend met de `Wat had ik dan moeten
doen?'-redactie er ingebed, maar in de loop
van de tijd werd deze laatste er ook uitgelicht
en, zo al niet verbonden met andere passende
domme-jongen-motieven en -typen, verzelfstandigd. Intussen was in het i 6e-eeuwse
Duitsland ook de `zeggen'- redactie weer opgedoken, in een andere Gartengesellschaft, in
dit geval een kluchtboek van Martin Montanus uit omstreeks T 560. Een eeuw later circuleert zij in Rusland in versvorm. In het begin
van de i 8e eeuw vinden we haar in IJsland,
aan het eind van die eeuw in Frankrijk, en
daarna begint de grote stroom los te komen.
Het is de vraag of de `doen'-redactie ouder
is dan de i 6e eeuw. Het zou evengoed zo kunnen zijn dat de grote inhoudelijke en structurele overeenkomsten tussen episoden van de
Domme bruidegom en de `zeggen'-redactie
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ertoe geleid hebben dat vertellers deze episoden uit de Domme bruidegom gelicht hebben en vervolgens gecombineerd met de begin-episode (een moeder stuurt haar zoon om
een boodschap) van de `zeggen'-redactie,
waardoor een nieuw verhaaltype ontstond
met twee redacties: wat zou ik dan hebben
moeten (a) doen en (b) zeggen.
Bij deze samensmelting bleef, in elk geval in
Noord-Nederland, de `honing en veren'-episode (AT 1685, `The Boy's Disasters') behouden. In een drietal Friese varianten maakt de
met stroop besmeurde 'Pieterke' met behulp
van veren van zichzelf een `haan'. Ongetwijfeld speelt hier de invloed van oudere Nederlandse kluchtboeken mee, al vinden we het
motief ook in allerlei andere wijd verspreide
volksverhalen waarin de hoofdrol wordt opgeëist door een domme jongen of een even
domme vrouw.
Beide redacties zijn door de gebroeders
Grimm ook opgenomen in hun Kinder- and
Hausmdrehen, (a) in nr. 32 ('Der gescheite
Hans', een combinatie van deze redactie met
de Domme bruidegom), en (b) in nr. 143, `Up
Reisen gohn', een lezing in het dialect van het
Münsterland. De eerste tekst verscheen voor
het eerst inde druk van i 812, de tweede in die
van 1819. Ze zijn beide niet erg bekend geworden.
JURJEN VAN DER KOOI
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Water des levens
HET WATER DES LEVENS

EN oude koning met drie zonen — de
oudste twee mogen er wezen, maar de
jongste.Jan, gaat door voor een onnozele hals
— is zieken lijkt niet lang meer te leven te heb
komt een vreemdeling langs die de-ben.Da
koning een goede raad geeft: in het duistere
noorden staat een spar, en het water dat daar
afdruipt zal hem kunnen genezen. Maar-van
alleen iemand die alles voor hem over heeft en
een zuiver geweten heeft, zal het water van de
boom, die wordt bewaakt door een reusachtige wolf, kunnen opvangen. Daarop vertrekt
de vreemdeling — hij moet ook anderen hel
-pen.
De twee oudste zonen trekken naar het
noorden om het water te halen, met tegenzin,
want ze wachten met smart op de dood van
hun vader. De jongste willen ze niet mee heb
Ze komen in de buurt van de boom en-ben.
ontmoeten een sprekende witte vos. Ze behandelen hem honds, maar het dier wijst hun
toch de weg. Bij een boom zit een oud vrouw
te spinnen. Ook haar bespotten ze. Dan-tje
staat ineens een wolf met een mensenkop
achter hen. Het is de man die hun vader raad
gegeven had. Hij weigert hun het water. Als
ze met geweld dreigen roept hij de dieren van
het woud op, die hen achtervolgen tot aan de
bewoonde wereld. Ze vullen nu een kruik met
vies slootwater en brengen dit hun vader als
water van de boom. De koning drinkt dit,
waarna zijn toestand alleen maar verslechtert..
Dan onderzoekt Jan, die graag proefles doet,
het in zijn laboratorium. Hij ontdekt de ware
aard van het water en vervangt het door
schoon regenwater, zodat zijn vader althans
weer een beetje opknapt.
Nu gaat Jan zelf op zoek naar het levenswater. Ook hij ontmoet de vos en trekt het dier
een stekel uit zijn poot (vergelijk » Androclus

en de leeuw). De vos brengt hem bij de oude
vrouw. Hij is vriendelijk voor haar en zij wijst
hem de boom en geeft hem een kruikje en een
kap die onzichtbaar maakt zodat hij de wolf
kan misleiden. Hij vangt het water op en
brengt de kap terug bij het vrouwtje.
Bij de bewoonde wereld wacht de vos hem
weer op, waarschuwt hem voor zijn broers en
geeft hem een gouden sleutel die alle deuren
opent. Dan wordt hij door zijn broers — ver
als struikrovers, maar hij herkent hen-kled
—
toch overvallen. Ze laten hem voor dood
liggen en nemen het water mee. De witte vos
knapt hem weer op, geeft hem een nieuw onzichtbaar makend kapje en wijst hem de weg
naar een koningsstad. Met zijn gouden sleutel
dringt hij 's nachts het paleis binnen en komt
hij bij een prinses die tegen haar zin uitgehuwelijkt zal worden. Hij blijft stiekem bij de
prinses en slaapt bij haar. De zevende nacht
wordt hij ontdekt, maar hij kan met behulp
van zijn kap ontsnappen.
Als Jan thuiskomt, is zijn vader weer beter;
zijn broers hebben hem het levenswater gebracht en verteld dat jan door de wilde dieren
is verscheurd. Jan onthult de ware toedracht
en de koning laat de broers roepen. Ze vallen
Jan aan, maar die maakt zichzelf weer onzichtbaar. De broers belegeren nu het paleis
en eisen zijn uitlevering. Hij wordt ontzet
door de prinses die, toen ze zwanger bleek,
met een leger op zoek was gegaan naar de vader van haar kind. Ze trouwen en Jan moet
koning worden, maar hij blijft zich wijden aan
zijn laboratorium, en zo is hij als chemicus in
plaats van als koning de geschiedenis ingegaan.
Bron van deze korte samenvatting is een zeer
lang sprookje van de meeslepende, maar vaak
buitengewoon breedsprakige Friese verteller

Water des levens
Roel Piters de Jong, die in 1905 in Ouwsterhaule geboren werd en aldaar in 1989 gestorven is. Flink ingekort door de verzamelaar
Ype Poortinga (1910-85) beslaat het nog altijd zestien dichtbedrukte pagina's. De Jong
is een van de weinige moderne sprookjesvertellers die de heersende tendens om wondersprookjes te historiseren, dat wil zeggen in
een onbestemde voor-moderne, pre-industriële feodale tijd en ruimte te plaatsen, zo nu
en dan doorbreken. Zijn neiging om zich met
zijn helden te vereenzelvigen en ze in omgevingen te plaatsen die voor hem herkenbaar
zijn, brengt hem er regelmatig toe meer eigentijdse elementen in te brengen. In dit
wondersprookje — want deze tekst vertoont
verder alle stijl- en structuurelementen van
het eigenlijke klassieke wondersprookje — zijn
dat het laboratorium van de prins en zijn
optreden als chemicus. In andere wondersprookjes brengt hij zo alledaagse, nietsprookjesachtige zaken in als een minister die
zich als een gemeenteambtenaar met zijn
aktetas onder de arm of op de fiets naar het
paleis begeeft.
Het sprookje van het levenswater (AT 551,
`The Sons on a Quest for a Wonderful Remedy for their Father') is in alle werelddelen
genoteerd, Australië uitgezonderd, maar het
zwaartepunt van de overlevering ligt in Europa. In de `eindvorm', waar De Jongs verhaal
een voorbeeld van is, vinden we het voornamelijk in de i ge en 2 oe eeuw, maar het kent
een lange en ingewikkelde voorgeschiedenis,
die nauw verweven is met die van het verwante verhaaltype van de » Gouden vogel.
Beide sprookjes kennen een vrijwel gelijke
structuur en hebben hele episoden en een
reeks motieven gemeenschappelijk, en ze
worden door vertellers dan ook vaak door elkaar gehaald. Bij beide sprookjes is het uitgangspunt een zoektocht van drie zonen naar
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iets dat hun vader, de koning, hebben wil of
nodig heeft (meestal om beter te worden). In
beide slaagt alleen de jongste zoon hierin omdat hij door zijn goede karakter en gedrag
hulp krijgt van bovennatuurlijke wezens of
een dier (vaak een vos) en/of mensen met bijzondere krachten, en in beide wordt hij door
zijn broers van het gezochte beroofd. Vooral
in het Water des levens komt hij dan bij een
prinses die hij zwanger maakt en die aan het
slot van het verhaal zijn redding wordt. Bij De
Jong werkt de prinses actief mee met de held,
maar gewoonlijk is ze slapende en zich er niet
van bewust dat hij bij haar ligt; pas als ze
merkt dat ze in verwachting is, ontdekt ze dat
iemand haar te na is geweest.
Deze episode vinden we ook in een andere,
eveneens recente Friese, minder `levensechte', veel `sprookjesachtiger' versie die
Poortinga in 1975 opnam bij De Jongs collega-meesterverteller, de Leeuwarder Steven
de Bruin (geb. 1921).
Een wijze oude man verklaart dat alleen nog
het levenswater uit het land van de ochtendschemering een zieke oude koning kan redden. Eerst gaat de oudste zoon van de koning
op zoek, maar hij gedraagt zich slecht: achtereenvolgens op een schip, bij een oude vrouw
en bij een dwerg die een tolhek bewaakt en
voor de doortocht een gouden erwt vraagt.
De dwerg verandert hem in een boomstronk.
De tweede zoon vergaat het niet anders. Dan
gaat de derde op pad. Hij is behulpzaam en
vriendelijk op het schip en bij het oude
vrouwtje. Dat geeft hem een gouden erwt
waarmee hij de dwerg bij het tolhek betaalt.
Die wijst hem de weg naar het paleis van de
zonsopgang, waar hij het levenswater kan
vinden in een gouden flesje onder de as van de
vuurvogel, en geeft hem een hazenpoot waarmee hij de poort kan openen en een dubbele
boterham waarmee hij twee erbij wakende
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wilde leeuwen tam kan maken. In het paleis
mag hij niemand wakker maken. Voor middernacht moet hij het verlaten hebben. Hij
temt de leeuwen, komt ongemerkt het paleis
binnen en vindt daar een slapende prinses.
Hij slaapt bij haar. Net voor twaalven wordt
hij wakker, grijpt nog snel een zakje en een
zilveren zwaard van tafel, hakt een splinter
van het bed van de prinses, grijpt het flesje
met het levenswater uit de as onder de vogel
en kan nog net op tijd wegkomen, waarbij een
van de leeuwen hem in de hak bijt. Hij komt
weer bij de dwerg, die hem vertelt dat het
zakje een etenszak is die nooit leeg raakt en
dat het zwaard onoverwinnelijk is. Op verzoek van de prins onttovert de dwerg, met tegenzin, diens beide broers. Op de terugreis
doorstaan ze met behulp van zijn magische
voorwerpen verschillende avonturen. De
broers gieten stiekem het water uit zijn flesje
over in een ander en vervangen het door zeewater. Zo komen ze thuis. Het water van de
jongste verergert de toestand van de koning,
dat van de beide oudste broers geneest hem.
De jonge prins wordt weggejaagd. Dan valt
een machtig leger het land binnen: het is de
prinses op zoek naar de vader van haar kind.
Nu komt alles uit, met de splinter kan de
jongste aantonen dat hij de vader is.
Meestal is de zieke konig blind en moet het
water des levens hem weer ziende maken.
Soms gaat de zoektocht niet naar het levenswater maar naar levenschenkende vruchten
(appels bijvoorbeeld — in Vlaanderen: appelen van gezondheid), een wondervogel (de uit
zijn as herrijzende vogel Phoenix — de Bruin
combineert het water en de vogel) of om kruiden die gezondheid of leven schenken. Dit
zijn allemaal oude, uit de Oriënt stammende
motieven en het lijkt dan ook aannemelijk dat
dit sprookje in de Europese middeleeuwen is
ontstaan in een periode waarin deze oosterse

motieven in overlevering en literatuur een
grotere rol gingen spelen (na de kruistochten). Maar het kan ook toen al min of meer in
zijn geheel uit oostelijker streken hierheen
geïmporteerd zijn, want het motief van de
zoektocht naar middelen die onsterfelijkheid
of eeuwige jeugd brengen is al oeroud. Een
eeuwig leven schenkend kruid vinden we al in
de Sumerische mythologie vanaf het tweede
millennium v.C. (onder andere in het Gilgamesj-epos), evenals de boom des levens (veelal
een naaldboom), die meestal in verbinding
staat met een oerbron en een belangrijke rol
speelt in oriëntaalse scheppingsmythen (vergelijk Genesis 2 en 3). In het oude Griekenland was de levensboom een appelboom die
in de tuin der Hesperiden stond. De vruchten
ervan waren de goden voorbehouden.
De vogel Phoenix duikt voor het eerst op in
de 8e eeuwv.C., bij de Griekse dichter Hesiodus. Het dier zou in Arabië thuis zijn en om de
vijfhonderd jaar opnieuw geboren worden uit
de as van zijn vader. Het werd een antiek onsterfelijkheidssymbool en had volgens de
middeleeuwse alchemisten dezelfde eigenschappen als de steen der wijzen: het veranderde alles in goud en verschafte eeuwigdurende gezondheid.
Oud en zeer verbreid is ook het motief van
het Water des levens. Het speelde een belangrijke rol in de middeleeuwse Alexanderepiek. Het zou te vinden zijn in het Land der
Duisternis of op de Eilanden der Zaligen. In
oosterse Alexander-romans wordt dit motief
een enkele keer ook wel verbonden met het »
Tafeltje-dek-je-motief (vergelijk de etenszak
bij De Bruin).
De vertellers van het Water des levens stonden dus in een lange traditie. Hiertoe behoort
ook het oude complex van de » Dankbare
dode. Waarschijnlijk is de geheimzinnige
vreemdeling in De Jongs tekst een bleke her-
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innering aan deze figuur. Buiten Friesland is
dit sprookje in Nederland niet gevonden. In
Vlaanderen is het vier keer opgetekend. De
gebroeders Grimm hebben het in hun Kinder- and Hausmdrehen (vanaf 1815) opgenomen als nr. 97, `Das Wasser des Lebens'. Zij
combineren hier twee verschillende versies,
een uit Hessen en een uit Bökendorf bij Paderborn. Hun tekst is niet erg bekend geworden. Toch zijn de overeenkomsten met die
van De Bruin, naast alle verschillen (die
vooral zitten in de prinses-episode), zo opvallend, dat we wel een zekere beïnvloeding van
de laatste door de eerste moeten veronderstellen.
JURJEN VAN DER KOOI
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WENSEN VERVULD
NZE Lieve Heer en Sint Pieter maken,
vermomd als arme zwervers, een voettocht over de aarde. Tegen de avond vragen
ze onderdak bij een rijke boer, maar die jaagt
de schooiers van zijn erf. Een arm vrouwtje
echter neemt hen hartelijk op in haar huisje.
`Maar', zegt ze, `ik heb weinig te eten en geen
goed bed.' `Dat heb je mis', zegt Onze Lieve
Heer, `ik zag door 't raam een goed bed en in
de kast een hele krentenmik.' Zo blijkt het te
zijn; ze eten en drinken er goed van en de hemelse bezoekers slapen heerlijk in haar bed;
zelf behelpt ze zich met een 'paljoas' (noodbed).

O

4I I

De volgende ochtend na de koffie nemen de
reizigers afscheid. `Wat je vandaag het eerst
aanpakt, kun je de hele dag blijven doen', zegt
Onze Lieve Heer. Hetvrouwtje begint de dag
met haar geld te tellen, en dat wordt die dag
van heel weinig heel veel. De vrekkige boer
hoort hiervan, en als de twee zwervers die
avond weer bij hem aankloppen, toont hij
zich een gulle gastheer. Hij krijgt dezelfde
beloning, maar gaat voor hij begint met geld
tellen eerst naar de wc. Hij moet er de hele
dag blijven zitten en produceert zoveel mest
dat hij er zijn hele akker mee kan bemesten.

Graad Engels (geb. i 907) tekende dit volks verhaal na 1950 op in Maasbree in Limburg.
Het is een versie van een wijdverbreid (Azië
tot Japan, Noord- en Oost-Afrika, heel Europa en Amerika) en sinds de oudheid in literatuur en volksmond buitengewoon geliefd
legendesprookje (AT 750A, `The Wishes') dat
in twee grote redacties uiteenvalt.
In de eerste, waartoe bovenstaande tekst gerekend moet worden, bezoeken twee boven
christelijke Westen meestal-ardsen—iht
God of Jezus en Sint Pieter — in menselijke
gedaante het ondermaanse. Ze worden goed
ontvangen door arme mensen en door rijke
eerst slecht, maar later, als ze horen van de
beloning voor de armen, ook goed. Arm en
rijk krijgen dezelfde beloning, maar maken er
verschillend gebruik van: wat de armen tot
voordeel strekt, brengt de rijken in grote problemen. Al naar gelang tijd, ruimte en verteller wordt deze redactie didactisch of humoristisch gebracht, maar de ethische lading is
duidelijk: tegenover de hartelijkheid en goedheid van de minderbedeelden worden de ongastvrijheid en de vrekkigheid van de rijkdom
geplaatst. Gastvrijheid is God welgevallig en
wordt beloond, maar alleen dan wanneer het
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van harte geschiedt; schijnheiligheid wordt
doorzien en straft zichzelf.
Het ethisch-didactische aspect van dit type
wordt benadrukt in `Der Arme and der Rei-che', nummer 87 in de Kinder- and Hausm rchen van de gebroeders Grimm (vanaf 1815,
uit de `Sehwalmgegend'). Hier wenst de arme
(hij mag drie wensen doen) Zich: de eeuwige
zaligheid, dat hij en zijn vrouw gezond mogen
blijven en daartoe hun dagelijks brood zullen
hebben. Een derde wens kan hij zich niet indenken. Door God op het idee gebracht wil
hij tenslotte ook nog wel een nieuw huls. De
rijke wil nadenken over wat te wensen, ergert
zich aan zijn paard, wenst het dood, wat gebeurt, moet dan diet zadel meeslepen, wou dat
zijn vrouw erop zat, wat eveneens direct gebeurt, en moet dan de derde wens gebruiken
om haar weer los te krijgen.
Deze keurige versie werd in druk heel geliefd, maar is in de mondelinge overlevering
De worst aan de neus, naar `Les souhaïts
nauwelijks terug te vinden. Daarin wordt
ridicules' van Charles Perrault (i 628 -1 703).
vooral de humoristische kant van de tweede
Litho van de firma Gangel te Metz, ca. 1850.
episode benadrukt, die dan vaak een etiologisch slot krijgt, meestal omdat de hebzuchtige, voordat hij met geldtellen begint niet, het eind van de z 8e eeuw bekende Chinese
zoals hierboven, een grote, maar een kleine versie -die twee varianten kent: de god Fo (=
boodschap wil doen. De waterstroom die Boeddha) zegt een arme weduwe die hem
hierdoor ontstaat kan een meer vormen of de gastvrij ontvangt toe dat ze de hele dag moet
bron worden van een grote rivier. In enkele doen waarmee ze begint. Ze heeft voor hem —
Vlaamse varianten bijvoorbeeld wordt zo het hij heeft geen hemd aan — die nacht een nieuw
ontstaan van de Schelde en de Dijle verklaard. hemd genaaid en wil 's ochtends het linnen
De vroegste vermelding van dit motief vin- weer wegbergen, maar begint eerst het resden we in een meesterlied van de Neurenber- tant af te meten. Haar gierige rijke buurger schoenmaker en Meistersinger Hans vrouw doet hetzelfde maar geeft voor ze met
Sachs (1494-1576): `Die brunssend beurin' meten begint eerst haar varken te drinken,
zodat de hele omgeving overstroomt, of ze
( 1 548).
In jongere varianten, ook in het Neder- slaat eerst voor de bergplaats van het linnen
landse en Friese taalgebied, begint de gast- een spinnenweb weg en moet dan de hele dag
vrije vrouw de dag vaak met het uitmeten van ragen. De laatste variant bewerkte Antonie
linnen. Een reusachtige voorraad wordt dan Christiaan Wynand Staring (1767-1840) in
haar beloning. Dit motief stoelt op een sinds `Het bezoek van Fohi' (Gedichten, 1836).

Wensen vervuld
Duidelijk invloed op de ontwikkeling van
deze twee episoden tellende redactie van
Wensen vervuld heeft de Frygische, door
Ovidius (43 v.C. - ca. 17 n.C.) in zijn Metamorphosen (VI II, 615-724) verwerkte godensage van Philernon en Baucis gehad. Jupiter
en Mercurius trekken in menselijke gestalte
over de aarde. Nergens wordt hun onderdak
geboden, totdat ze aankloppen bij het arme
hutje van Philemon en Baucis. De oude-lijke
mensen ontvangen hen hartelijk en willen
zelfs hun enige gans voor hen slachten. Het
dier zoekt bescherming bij de gasten. Die
onthullen nu hun ware identiteit en voeren de
oudjes een berg op. De stad met zijn ongastvrije bewoners zinkt weg; alleen hun hutje
blijft staan en verandert in een tempel. Jupiter
staat hun nu een wens toe. Ze willen zijn
priester en priesteres worden en graag op hetzelfde moment sterven zodat de een de ander
niet zal hoeven te begraven. Hun wens wordt
vervuld. Als ze oud en der dagen zat zijn veranderen ze tegelijkertijd in een boom. Al is de
tweede episode, die van de ondoordachte
wensen, hier nog niet uitgewerkt, de kern ervan, de bestraffing van de ongastvrije rijken,
is toch al duidelijk aanwezig.
De tweede grote redactie van dit verhaaltype kent maar één episode. Deze redactie
ontwikkelde zich tot een humoristisch verhaal over een meestal arm echtpaar dat het
niet eens kan worden over de wensen die een
bovenaards figuur hun, of vaak ook alleen de
man toestaat te doen. Het verhaal verkondigt
de moraal dat echtelijke twist leidt tot niets of
tot schade en roept tegelijk op tot tevredenheid: eenieder worde gelukkig in zijn stand en
staat, arme mensen kunnen niet met plotselinge mogelijkheden tot rijkdom omgaan en
zijn beter af met de bestaande toestand. Een
vrouwonvriendelijke tendens is ook duidelijk
aanwezig; het is gewoonlijk, zij het niet altijd,
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de vrouw die door een domme wens of een
overhaaste reactie op een bescheiden wens
van haar echtgenoot lotsverbetering onmogelijk maakt.

Een versie van deze redactie is al opgenomen in de Indische vorstenspiegel Pancatantra, die tussen de 3e en 6e eeuw vorm kreeg.
Een arme wever wil een boom omhakken waar
een geest in woont. De geest staat hem een
wens toe als hij de boom laat staan. Op aanraden van zijn vrouw wenst de man er nog een
hoofd en twee armen bij, dan zal hij dubbel
zoveel kunnen weven. Maar als hij zo thuis
denken zijn dorpsgenoten dat hij een-komt
kwaadaardige demon is en slaan ze hem dood.
In de oriëntaalse en Europese middeleeuwen ontwikkelden zich ook verschillende redacties met drie wensen. Zo vinden we in Europa, onder andere bij de Franse dichteres
Marie de France (ca.1170), het verhaal van de
man die van een dwerg drie wensen mag
doen. Hij is zo dom om er twee aan zijn vrouw
te schenken. Bij het eten blijft haar een botje
in de hals steken en zij wenst dat haar man de
snavel van een snip krijgt, zodat hij het botje
eruit kan halen. Hij, woedend, wenst haar
hetzelfde toe en zij moet de derde wens gebruiken om alles weer in het reine te brengen.
Vanaf de T 8e eeuw wordt dan de volgende
uitwerking de gangbare: een man en een
vrouw, pas getrouwd, leven gelukkig samen.
Maar hoe goed het ze ook gaat, ze willen het
nog beter hebben. Een fee staat hun toe drie
wensen te doen. Verdiept in hun toekomstig
geluk bakt de vrouw aardappelen. Ze ruiken
heerlijk en zonder erbij na te denken verzucht
ze: `Nu nog een gebraden worstje erbij.' Op
hetzelfde moment ligt het er al. Geërgerd
roept de man: `Ik wou dat hij aan je neus
hing.' Dit gebeurt en de derde wens moet nu
gebruikt worden om de neus weer zijn gewone vorm te geven.
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Johann Peter Hebel (1760-1826) vertelt dit
in de almanak Rheinldndischer Hausfreund
voor i 8o8 (zijn almanakvertellingen zou hij
later bundelen in Schatzkizstlein des rheinischen
Hausfreundes, een boek dat een grote invloed
op het volksverhaal zou gaan uitoefenen).
Het motief van de worst aan de neus vinden
we voor het eerst in `Les souhaits ridicules',
een berijmde versie van Charles Perrault
(162 8 -1 703), die talloze malen vertaald en
bewerkt werd en ook als voorbeeld voor allerlei toneelstukken en opera's diende.
Ook in Nederland en Vlaanderen werd dit
sprookje geliefd in literatuur en mondelinge
overlevering. Beide redacties komen hier in
allerlei variaties voor, maar terwijl in het
noorden (45 varianten tot dusverre) de
tweede duidelijk de overhand heeft, zien we
in het zuiden (2 5 varianten) het omgekeerde.
Soms, in Noord-Holland, wordt het verhaal
hier ook verbonden met een » Koning -type
motief: alles wat iemand aanraakt-Midas
wordt goud.
Naast de twee hoofdredacties is er nog een
veel zeldzamere derde, waarin de twee redacties gecombineerd worden in die zin, dat de
eerste episode van de eerste, de incognitotocht van de bovenaardsen, niet leidt tot het
gangbare `het eerste wat gedaan wordt moet
de hele dag gedaan worden' voor één persoon, maar tot meestal drie wensen voor respectievelijk een gastvrij en een gierig echtpaar. Deze redactie, waar ook de reeds genoemde versie van de gebroeders Grimm toe
behoort, vinden we al vroeg in Nederland.
De dichter en kluchtverzamelaar Aernout
van Overbeke (1632-74) nam haar op in zijn
handschrift Anecdota sive historiae jocosae. De
reizigers zijn bij hem Ons Heer en Sint Pieter. Het arme vrouwtje slacht voor hen haar
enige gans. Omdat die twee poten heeft mag
zij twee wensen doen. Zij wenst dat zij en haar

man vrolijk mogen leven en zalig zullen sterven. De rijke vrouw, denkend aan de twee
voeten, slacht voor hen een kalf. Zij mag vier
wensen doen, maar mag wachten tot haar
man thuiskomt. Intussen bakert zij haar
zoontje, strijkt hem onder de kin en wenst
hem gedachtenloos net zo'n baard als zijn vader. De tweede wens moet nu gebruikt worden om de baard weer te verwijderen. Als de
man thuiskomt en alles hoort wordt hij zo
kwaad dat hij haar de duivel in het hart wenst.
Ook dit gebeurt, en met de laatste wens stuurt
de man deze weer weg. Van Overbeke voegt
hieraan toe: `De catholycken, om de giericheyt te bestraffen, hebben dese fabel ver
Deze redactie stamt waarschijnlijk-sone.'
uit Duitsland. De oudste versie staat in de
grote Duitse verhalencollectie Wendunmuth
(1563) van Hans Wilhelm Kirchhof (ca. 1525
- ca. 1603).
Vandaag de dag spreekt dit pregnant didactische legendesprookje nauwelijks meer aan,
maar het is uitgangspunt geworden voor enkele moppen waarin op deze thematiek ironisch en parodiërend wordt gevarieerd; moppen die zich, ook in Nederland, in een min of
meer grote populariteit mogen verheugen.
Een voorbeeld: een oude vrouw die met haar
kater in een hutje op de heide woont mag van
een fee drie wensen doen. Ze wenst zichzelf
jong en mooi, haar hutje een schitterend paleis en haar kater een knappe prins. De prins
buigt hoffelijk voor haar, neemt haar hand en
zegt: `Spijt het je nu niet dat je me hebt laten
castreren ?'
`Wensen vervuld' wordt in de tweede redactie meestal zelfstandig verteld, in de eerste
vaak gecombineerd met andere verhalen over
avonturen van de als mensen verklede boven aardsen. Zo deed ook de verteller uit Maasbree. Hij knoopte er twee, eveneens wijd verspreide en geliefde verhaaltypen aan vast:

Wie spreekt het eerst?
`Nachtlogies van Jezus en Petrus' (AT 791,
`The Savior and Petrus in Night-Lodgings')
en `Jezus en Petrus op de dorsvloer' (AT 752A,
`Christ and Peter in the Barn'): De volgende
avond kloppen Onze Lieve Heer en Sint Pieter aan bij een andere boer. Ze mogen blijven,
op voorwaarde dat ze de dag daarop zullen
helpen dorsen. Maar omdat ze niet het bed
zijn uit te branden, geeft de boer Onze Lieve
Heer, die vooraan ligt, een pak rammel. Jezus
ruilt nu met Petrus van plaats en ze slapen
door. De boer komt terug en geeft nu de achterste een pak rammel (meestal wordt dit zo
verteld dat Petrus twee keer de klappen
krijgt). Ze staan nu toch maar op en begeven
zich na een goed ontbijt naar de dorsvloer.
Onze Lieve Heer steekt met een zwavelstokje
het stro aan. Dit brandt af en de rogge blijft
mooi schoon liggen. De boer vindt dit prachtig, stuurt ze weg en wil nu hetzelfde met zijn
spurrie (soort veevoer) proberen. Ook hij
steekt een zwavelstokje aan, maar zijn hele
schuur gaat in de fik!
JURJEN

VAN DER KOOI
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WIE SPREEKT HET EERST?

E

arme schoenmaker en zijn vrouw
gaan, om een buitenkansje te vieren,
pannenkoeken bakken — daar is de man dol
op. Maar ze hebben geen koekenpan. Een
buurvrouw wil ze er wel een lenen, op voorwaarde dat zij ook een paar pannenkoeken zal
krijgen. Maar ze eten alles op, en geen van
beiden wil nu de koekenpan terugbrengen.
De man stelt voor dat ze aan het werk zullen
gaan en dat wie het eerst een woord spreekt
de pan terug moet bezorgen.
De schoenmaker gaat fluitend aan zijn werk
en de vrouw begint te spinnen. Een buurman
komt met een schoen die gerepareerd moet
worden en wil wel een praatje maken, maar
hij kan geen woord uit de man krijgen. Dan
wendt hij zich tot de vrouw. Vroeger, toen ze
nog met hem vrijde, kon ze toch aardig babbelen. Hij wil proberen haar dat opnieuw te
leren. Hij trekt een stoel bij en doet alsof hij
haar wil kussen. Dat wordt de schoenmaker te
veel. Hij roept: `Ho! Nu gaat het ver genoeg!'
De vrouw klapt van blijdschap in de handen;
hij heeft het verloren en moet de pan terugbrengen en haar achterlaten in het gezelschap
van haar vroegere minnaar.
EN

Zo ongeveer loopt het rijmstuk `De koekpanne' in de verhalenbundel It heamiel by
Gealeboer (18 50) van de Friese volksschrijver
en verzamelaar van volksverhalen Waling
Dykstra (182 1-1914). Hij gebruikte als bron
voor zijn gedicht een toen en later in Friesland gangbaar volksverhaal en als zodanig
heeft hij het later ook in proza gepubliceerd.
Het is een lezing van een oud en wijdverbreid verhaaltype (AT I 351, `The Silence
Wager') uit de zo geliefde categorie humoristisch-didactische verhalen over de gespannen
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relaties tussen meer of minder onnozele echtelieden, die kibbelend over trivialiteiten
groot onheil over zich afroepen. Het leverde
ook de stof voor talloze literaire bewerkingen.
De geschiedenis van dit verhaaltype begint
in India. We vinden het voor het eerst in de
Tripitaka, een Chinese verzameling van uit
het Sanskriet vertaalde boeddhistische geschriften, in een verzameling apologen uit
49 2 . Een man en een vrouw hebben drie pannenkoeken. Ze krijgen er allebei een — de
derde is voor wie het langst kan zwijgen. Dieven breken in en kunnen alles meenemen.
Ook als ze de vrouw willen grijpen blijft de
man zwijgen, maar zij kan zich niet meer stil
Indiase bron is verloren gegaan-houden.D
maar ruim vijfhonderd jaar later, in i o i 4 in de
Dbarmapariksa (Onderzoek van de godsdienst) van Amitagita, vinden we dit verhaal
inhoudelijk vrijwel gelijk terug. Het is nu ingebed in een in het Midden-Oosten en Zuid
-Azië geliefde raamvertelling: `De groot -ost
dwaas' (AT 13 3 2, `which is the Greatest-ste
Fool'). Drie (of vier) mannen willen iets heb
wat de domste van hen is toegezegd. Ze-ben
vertellen elk hun grootste stommiteit. Ook in
de jongere overlevering uit deze gebieden
wordt het meestal in dit raamwerk geplaatst.
Maar hier duiken ook nieuwe aanleidingen
op: wie zal de deur dicht doen en (voorname
Perzië) wie zal het kalf of de ezel water-lijkn
geven. Het is nog vrijwel altijd de vrouw die
als eerste spreekt, omdat dieven haar of hun
bezittingen mee willen nemen, omdat een
rechter dreigt haar man te onthoofden of omdat een barbier zijn gezicht bewerkt.
Waarschijnlijk vanuit het Midden-Oosten
waaide het verhaaltype over naar Europa. De
invloedrijkste hoewel niet oudste Europese
versie is die in de beroemde Italiaanse
sprookjesbundel Le piacevoli notti (De * aange-

name nachten; 1550-53) van Giovan Francesca Straparola (ca. 1 480- i 557). Ook hij
plaatst het verhaal in een raamvertelling: drie
sufferds vinden een ring en vechten om het
bezit ervan. Een heer beslist dat de meest luie
van hen drieën hem mag hebben. De derde
komt met ons verhaal (in de variant: wie zal de
deur sluiten). Weldra wordt het in Europa
ongemeen geliefd en op allerlei manieren
verder doorgegeven, als prozaverhaal, als
rijmstuk, ballade, straatlied, toneelklucht, almanakvertelling, mondelinge overlevering,
enzovoort. Het raamwerk raakt hierbij
weldra op de achtergrond. Aanvankelijk is
vooral het sluiten van de deur de aanleiding
voor de echtelieden om er het zwijgen toe te
doen, en vaak maakt een man hiervan gebruik
door bij de vrouw in bed te kruipen. Nu eens
vindt ze dit zelf te ver gaan en stuift ze op, in
weer andere versies heeft ze hier geen bezwaar tegen maar kan haar man het niet aanzien, wordt hij jaloers en verliest hij zo de
weddenschap. Later, in de i ge eeuw, wordt
dan de ook door Dykstra opgepikte redactie
(wie brengt de pan terug?) de meest gangbare, meestal met een schoenmaker en zijn
vrouw als zwijgers. Dykstra's tekst is overigens niet de oudste uit Nederland. In almanakken (bijvoorbeeld in het Oprecht IJlster.Almanach voor 1671) en in kluchtboeken als de
uit het Frans bewerkte St. Niklaesgif t (1644.,
1647) vinden we al veel eerder de deur-redactie.
De oudste Europese versie is een Italiaanse
novelle van Giovanni Sercambi (i 347-1424).
Zij heeft geen raamwerk. De man en de
vrouw twisten bij hem over wie de afwas moet
doen: wie het eerst spreekt. Als hun buren
denken dat ze stervende zijn, doet de man
hier zijn voordeel mee. Door middel van gebaren verdeelt hij hun `erfenis'. Als hij een geliefd kledingstuk van zijn vrouw aan iemand
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toewijst protesteert zij. Deze lezing staat
enigszins buiten de gangbare tradities, maar
heeft toch ook haar sporen nagelaten. In de
19e-eeuwse Vlaamse en de Zoe-eeuwse
Noord-Duitse overlevering duikt zij weer op:
de heren van de wet willen een sprei meenemen bijvoorbeeld, of de dominee wil een
buurvrouw de rok van de vrouw geven als betaling voor het waken bij de `zieken', die geen
zin hebben om af te wassen.
In een recente, zowel in Europa als NoordAmerika genoteerde, vooral in homoseksuele
subculturen circulerende redactie is ook een
grote afwas startpunt van het gebeuren: een
man op een fiets komt bij een huis waar een
man, een vrouw en hun dochter wonen. Hij
blijft eten. Wie van de drie bewoners het eerst
spreekt moet de afwas doen. De man grijpt
eerst de dochter, dan de moeder. Niemand
zegt iets. Dan vraagt hij de man om olie. Hij
wil zijn fiets smeren, maar de man denkt dat
hij het ook op hem voorzien heeft en kiest dan
toch maar liever voor de afwas. Deze redactie
is recentelijk in getekende vorm ook in het
derde deel van de `erotische' stripboekserie
Rooie oortjes van Di Sano verspreid.
Als mondeling doorgegeven verhaal is dit
verhaaltype in de i ge en z oe eeuw in vrijwel
heel Europa, in grote delen van Azië (tot in
China en Korea) en in geheel Amerika genoteerd. In Nederland is het als zodanig tot dusverre alleen in het noorden (Friesland en
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Uit de strip `Wie doet de afwas?' in: Di Sano,
Rooie Oortjes III (1992). De heer des huizes moet

als eerste spreken, om de gast af te weren die —
naar hij denkt — aanstalten maakt om ook met
hem de liefde te bedrijven.

Groningen) gevonden. In de Friese overlevering wordt het ook wel gecombineerd met
een verwant verhaaltype dat eveneens op hu
wijze, zij het ook vanuit een meer-moristche
uitgesproken mannelijk perspectief (vrouwen
zijn nieuwsgierig en kunnen nooit hun mond
houden), een strijd tussen echtelieden belicht, dat van de `Verloren tong' (AT I 3 5 IA,
`Lost Tongue'). In dat verhaaltype, vooral in
Duitsland en Nederland gevonden (in beide
landen al in de 17e eeuw) brengt een man zijn
mokkende vrouw die weigert nog langer met
hem te spreken, ertoe haar mond weer open
te doen door met een lamp of kaars net zo
lang het huis te doorzoeken tot zij haar
nieuwsgierigheid niet langer kan bedwingen
en vraagt: `Wat zoek je toch ?' Het antwoord
luidt: `Je tong.' Gecombineerd met Wie
spreekt het eerst? is het vervolg dat de vrouw
nu de koekenpan weg moet brengen. Uit
Vlaanderen kennen we acht teksten van Wie
spreekt het eerst? De `Verloren tong' is er
niet gevonden.
JURJEN VAN DER KOOI
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DE WIJZE RAAD

E

koning op jacht koopt van een man
deze goede raad: doe nooit iets voordat
je de gevolgen overdacht hebt. Hij laat de
spreuk overal in het paleis aanbrengen. Een
dokter, door een edelman omgekocht om de
koning te vermoorden, leest de spreuk op de
muur, bedenkt zich en onthult het complot.
EN

Aldus kan een in 1906 gepubliceerde versie
van het Wijze-raad-sprookje van W.P. de
Vries worden samengevat. Dit sprookjestype
staat bij Aarne en Thompson geregistreerd
als AT 910 c, `Think Carefully Before You Begin a Task'. Het sprookje is gevonden in Europa, het Midden-Oosten, en hier en daar in
Zuid- en Oost-Azië.
De didactische inzetbaarheid van dit novellesprookje werd in de middeleeuwen al begrepen en benut. Het is dan ook als exempel
opgenomen in invloedrijke Latijnse werken
als de Disciplina clericalis van Petrus Alphonsus (i 2 e eeuw) en Bonum universals de apibus
van Thomas van Cantimpré (13e eeuw). De
exempelen werden veelvuldig in de volkspreek weer naverteld. In de volkstaal van de
Lage Landen komen we het exempel onder
meer tegen in het Rechtsboek van Den Brie/ van
Jan Matthijssen en in Het Biënboec, een vertaling van het boek van Thomas van Cantimpré (15e eeuw) .
In Het Biënboec verloopt de vertelling aldus:

een jonge prins, die juist zijn vader is opgevolgd in het koninkrijk, bezoekt de jaarmarkt.
Hij vraagt een oude man wat hij te koop heeft,
en deze antwoordt: `Ik ben filosoof en mijn
koopwaar is wijsheid.' De vorst biedt honderd mark en ontvangt daarvoor één wijze
raad: `Denk eerst na over de gevolgen voordat
je ergens aan begint.' De jonge koning laat de
spreuk overal in zijn paleis als opschrift aanbrengen, en hij laat hem zelfs op zijn handdoeken borduren. De koning groeit uit tot
een wijs en rechtvaardig vorst, die oog heeft
voor de noden van de armen en verdrukten.
Dit laatste wekt de wrevel van de edelen, die
een barbier inhuren om de koning te vermoorden. De barbier moet bij het scheren de
koning de keel afsnijden. De koning heeft
echter een handdoek om de hals met de wijze
spreuk erop. Als de barbier die leest ziet hij af
van zijn snode daad en uiteindelijk biecht hij
de waarheid op. Aldus werd de koning gered
door een wijze raadgeving, die de honderd
mark dus meer dan waard bleek te zijn.
In sommige versies van het sprookje koopt
de koning drie wijsheden en redt hij zijn leven
door zich er driemaal aan te houden. De middeleeuwse fiesta Romanorum bevat deze versie
bijvoorbeeld, en `bezint eer gij begint' is
doorgaans een van de raadgevingen. In de Index exemplorum van Tubach staat de vertelling gecatalogiseerd als nr. 5324, `Wisdom
Sold at Fair' ('a king buys three maxims and
saves his life three times by following them').
Aldus gaat het AT -g 1 o c-sprookje een nauwe
verbintenis aan met het sprookje dat bij
Aarne-Thompson als AT 910B wordt onderscheiden: `The Servant's Good Counsels'.
Ook dit sprookje heeft per definitie een moralistische inslag door de nadruk op de wijze
adviezen. Het is opgetekend in Europa, het
Midden-Oosten, China, en Midden- en
Zuid-Amerika.

Wijze raad
Het AT-910B -sprookje is onder andere opgenomen als achtste Groninger volksvertelling in Het boek van Trjn je Soldaats, gepubliceerd door mevrouw E.J. Huizenga-Onnekes
in 1927. Aan deze publicatie zit een opmerkelijk verhaal vast. In het begin van deze eeuw
vond mevrouw Huizenga-Onnekes tussen de
haar nagelaten familiepapieren een smoezelig oud opschrijfboekje waarop het jaartal
I 804 prijkte. Het schriftje bleek toebehoord
te hebben aan haar betovergrootvader Gerrit
Arends Arends en diens broer Klaas Arends.
Als kind hadden zij de verhaaltjes erin opgetekend die zij hoorden van hun oude naaister
Trijntje Wijbrands, die als bijnaam Trijntje
Soldaats had. Hierdoor beschikken we thans
over een kinderlijk onbevangen optekening
van i 8e-eeuwse sprookjesstof.
De achtste vertelling in Het boek van Trjn je
Soldaats verloopt aldus: een Fransman die
lange tijd in Duitsland heeft gewerkt, en nu
naar huis wil terugkeren, krijgt tegen betaling
van een dukaat drie wijze raadgevingen mee
van een 'wikster' (waarzegster): i. neem dezelfde weg terug als je heen gekomen bent,
2. bemoei je niet met andermans zaken, en
3.laatje boosheid een etmaal betijen (vgl. bezint eer ge begint). Onderweg sluiten zich
twee reisgezellen bij hem aan. Bij een kruising willen die twee een kortere weg nemen,
maar de man neemt dezelfde weg die hij op de
heenreis gegaan was. Als de wegen weer bij
elkaar komen hoort hij dat de twee reisgezellen vermoord zijn. Bij een kasteel aangekomen krijgt de man onderdak. De echtgenote
van de kasteelheer blijkt in een grote vogelkooi te zitten en krijgt eten door de tralies.
Wanneer de kasteelheer aan de man vraagt
wat hij ervan denkt, zegt de man: `Ik bemoei
me niet met andermans zaken.' Hierdoor
blijft de man ten tweede male behouden.
Bang dat hij in een moordenaarshuis is te-
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rechtgekomen, vertrekt hij stiekem in alle
vroegte. De gastheer laat hem echter terughalen en pepert hem in dat het niet netjes is
om zonder afscheid te vertrekken. Dan mag
hij weer gaan. Zodra de man zijn huis bereikt,
ziet hij dat zijn vrouw gekust wordt door een
jongeman. De man is zo boos dat hij de jongeling wel kan vermoorden, maar omdat hij
een etmaal moet wachten, neemt hij zijn intrek in de herberg. De volgende dag gaat hij
verhaal halen bij zijn vrouw. Dan krijgt hij te
horen dat de jongeman zijn eigen, hoog opgeschoten zoon is die zijn moeder een kus
kwam geven voor hij naar school ging.
Uit Groningen zijn nog twee aanverwante
versies bekend, uit Friesland kennen we er
drie. Ook hier deed het sprookje de ronde in
de vorige eeuw, zoals de optekening door ds.
L. Wagenaar getuigt. Op bepaalde details
wijkt dit Friese verhaal van de Groningse versies af. Zo wordt bijvoorbeeld de hele voorgeschiedenis verteld: hoe een pasgetrouwde
jonge man na een week al geen werk meer
heeft en door een rijke heer in een koets
wordt uitgenodigd om meteen zijn bediende
te worden tegen duizend gulden per jaar.
Zestien jaar lang blijft de jonge man bij de
heer in dienst en ze reizen de hele wereld af.
Als de man naar huis terugkeert ontvangt hij
zestienduizend gulden en drie wijze raadgevingen. Deze raadgevingen zijn weer hetzelfde als in de Groningse sprookjes. Bij de
kasteelheer zit de echtgenote niet opgesloten
in een kooi, maar in een kast waar ze slechts
uit mag komen om te eten. Ditmaal geeft de
kasteelheer uiteindelijk ongevraagd uitleg: de
echtgenote wordt gestraft voor haar ontrouw,
en de kasteelheer is niet van zins om haar ooit
te vergeven. De reiziger stelt voor om een paternoster voor haar te bidden, waarna de kasteelheer tot inkeer komt bij het horen van de
woorden: `Vergeef ons onze schulden gelijk
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ook wij vergeven onzen schuldenaren.'
Thuisgekomen blijkt de echtgenote van de
reiziger een hulpbehoevende wasvrouw te
zijn, die kennelijk scharrelt met een jonge
matroos. Van -de kastelein van de herberg verneemt de reiziger dat de jonge matroos zijn
zoon is. Even later maakt de man zich bekend
aan de vrouw en de zoon en maakt hij alles
weer goed, waarna ze in weelde kunnen leven.
In de jaren vijftig van deze eeuw tekende
Tj.W.R. de Haan in Volendam een versie op
uit de volksmond. In dezeversie krijgt de man
van zijn vader de drie goede raadgevingen als
hij besluit zijn familie te verlaten en de wijde
wereld in te trekken. Op aanwijzing van de
vader blijft de zoon het rechte pad bewandelen. De reisgezel die een zijweg door het bos
neemt, wordt vermoord. Onderdak krijgt de
zoon ditmaal in een boerderij, waar een oud
vrouwtje in een rolstoel uit de kast komt om
mee te eten. Het is de moeder van de boer;
haar straf wordt opgeheven omdat de reiziger
zich niet nieuwsgierig toont. Na achttien jaar
in den vreemde te hebben gewerkt, keert hij
terug naar huis. Nu voorkomt de derde raad
dat de man een ongeluk begaat als hij-gevin
zijn vrouw een jonge man ziet kussen die later
zijn zoon blijkt te zijn.
Over vertellers en vertelsituaties uit het verleden zijn we niet altijd goed geïnformeerd,
omdat de volkskunde pas tamelijk recent aandacht heeft ontwikkeld voor deze aspecten
van de vertelcultuur. De Haan verschaft ons
enige informatie over zijn Volendamse zegsman en over de Volendamse verteller van wie
deze het sprookje weer gehoord had: `De
zegsman is een zelfstandig denkende timmerman-aannemer. Hij hoorde de verhalen nagenoeg zestig jaar geleden in een gezellige
kring, bijeengekomen om naar een verteller
te luisteren, die er een kwartje per avond voor
kreeg. Vooral op feestdagen geschiedde dit,

met kerstmis en oudjaar. Een beroemd
sprookjesverteller was "Kóssie", alias Klaas
Schouten. Deze vrijgezel was vroeger visser
geweest, -op later jaren was hij zo'n "skarrelaar" die de vissers van de in zee blijvende bot
naar de haven bracht.'
-ters
Vanuit het perspectief van het civilisatie
weerspiegelen de wijze raadgevingen-proces
in deze sprookjes (AT 910B en 9 z o c) telkens
bepaalde (West-Europese) beschavingsidealen. Tamelijk centraal staat de notie dat
men impulsief gedragdient te vermijden en
het driftleven moet temperen. De sleutelbegrippen zijn: bedachtzaamheid, behoed
zelfbeheersing. Het-zamheid,rspctn
komt erop neer dat men rationeel, weloverwogen yen planmatig moet handelen, dat men
de gevolgen van een daad moet overzien, zowel waar het 't eigen als andermans lot betreft. Men mag zich niet onnadenkend aan
impulsen en emotionele daden overgeven (de
moordaanslag). Behoedzaam en voorzichtig
dient men zich door het leven te begeven, de
gebaande wegen volgend en de zijwegen ver
Wie afwijkt loopt risico (de bekende-mijden.
weg / het rechte pad). De beschaafde mens
heeft respect voor andermans privacy, houdt
rekening met andermans gevoelens, bewaart
een zekere distantie, geeft geen aanstoot,
mengt zich niet opdringerig in andermans
aangelegenheden (de vrouw in de kooi/kast).
Een van de belangrijkste aspecten in de
West-Europese beschavingsontwikkeling is
de externe eis van zelfbeheersing, de controle
over het driftleven, het in de hand houden van
de agressie en het onderdrukken van onlustgevoelens (moeder en zoon). Deze sprookjes
tonen welk een profijt men van driftbeheersing en sociaal aangepast gedrag kan trekken,
door te laten zien welke zware sancties er
(kunnen) staan op het overtreden van de sociale regels, namelijk straf en dood. In het

Wolfen de zeven geí jes
sprookje wordt de realiteit uitvergroot en
vertekend weergegeven; de sancties zijn veel
zwaarder dan gewoonlijk in het dagelijks leven, naar dat onderstreept wel het belang dat
aan de regels gehecht wordt
THEO MEDER
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jongste en kleinste geitje blijft gespaard, omdat het zich in de kast van de hangklok weet te
verstoppen. Moeder geit komt thuis en krijgt
van de jongste te horen wat er gebeurd is. Na
enig zoeken wordt de wolf gevonden, die diep
in slaap is. In zijn buik beweegt iets. Als de
moeder zijn buik opensnijdt, komen de zes
geitjes er weer springlevend uit. De buik van
de wolf wordt gevuld met stenen en weer
dichtgenaaid. De ontwakende wolf heeft
dorst, maar door het gewicht van de stenen
valt hij — tot vreugde van het geitengezin — in
het water en verdrinkt.

pp. 374 375-

Het diersprookje van de Wolf en de zeven
geitjes staat in de volksverhaleneatalogus van
Aarne en Thompson geregistreerd als AT
123, 'The Wolf and the Kids'. Het kent een
DE WOLF EN DE ZEVEN GEITJES
wijde verspreiding over Europa en Azië en is
OEDER geit moet boodschappen doen
ook opgetekend in Amerika en Afrika. In de
en waarschuwt haar kinderen: ze moe
Kinder- and Haurmuircben van de gebroeders
hun hoede zijn voor de wolf en alleen-tenop Grimm is het sprookje gepubliceerd als `Der
voor haar mogen ze de deur opendoen. Even Wolf and die sieben jungen Geisslein' (nr. 5).
later klopt de gevreesde wolf aan. Hij doet De Grimms hadden het verhaal waarschijn
alsofhij de moeder is, en probeert de geitjes te lijk te horen gekregen van de hugenotenfamíverlokken de deur open te doen met de mede- lie Hassenpflug uit Kassel. Het sprookje kent
deling dat hij voor ieder iets heeft meegeno- de nodige variaties. De wolf is bijvoorbeeld
men. De geitjes laten hem niet binnen, omdat soms een weerwolf, een beer, een vos, een
ze hem herkennen aan zijn zware stem en zijn draak, een heks of een menseneter. In Chidonkere poten. De wolf gaat iets eten (krijt of nese versies, waarin ook Europese motieven
honing) wat zijn stem zachter en hoger uit » Roodkapje zijn verwerkt, is het dier een
maakt. Maar weer laten de geitjes hem niet panter. De slachtoffers zijn soms mensenkinbinnen, want de kleur van zijn poten verraadt deren in plaats van geitjes. Het jonge geitje
hem.
kan zich ook in de oven verstoppen in plaats
Dan laat de wolf bij de bakker deeg op zijn van in de klok. Niet altijd krijgt de wolf stenen
poten smeren, en bij de molenaar meel. Nu in zijn buik: soms is het een blok zout, wat het
geloven de geitjes dat hun moeder daadwer- des te aannemelijker maakt dat de wolf zijn
kelijk voor de deur staat en doen ze open. dorst wil lessen.
Zodra ze zien dat het de wolf is, trachten ze
Dit diersprookje treffen we reeds aan bij de
zich allemaal te verstoppen. Zes geitjes wor- Romeinse fabeldichter Romulus (ca. 400
den echter door de wolf opgeslokt. Alleen het n.C.), al moet aangetekend worden dat het
-
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hier nog maar om een `voorstadium' gaat van
het latere sprookjestype. In Romulus' versie
is het kleine geitje zo verstandig om de wolf
niet binnen te laten, zodat het gevaar wordt
afgewend. In de 12 e eeuw vertelt Marie de
France het verhaal in Oudfranse verzen in
haar fabelbundel Isopet. Ook Calfstaf en Noydekijn, de 13 e-eeuwse dichters aan wie de
Middelnederlandse Esopet wordt toegeschreven, nemen het diersprookje als 33 fabel in
hun verzameling op. Het verhaal telt alles bij
elkaar twaalf versregels:
Die geet ghinc veilen te velde.
Haren kinde biet si, dat belde
Sine dore besloten wel
Vorden wolf, die es soe fel.
Vor de dore ghinc bi bleeten
In die wise vander ge eten.
Dat geetkijn sach vut doer.i.gat.
Ay dief, seidsoe, bestu dat?
Twi heefstu dijn luut verkeert?

Voer gode moetstu sin onteert.
Tkint es te beter ende vroeder,
Horet na vader ende na moeder

[De geit ging eens het grasland in.
Zij beval haar kind, dat het
De deur goed dicht moest houden
Voor de wolf, die zo wreed is.
Hij [de wolf] begon voor de deur te blaten
Op de manier als de geit doet.
Het geitje gluurde door een spleet.
`Oei schurk', zei het, `ben jij het?
Waarom heb jij je stem verdraaid?
Moge God je in het verderf storten!'
Het kind is deugdzamer en wijzer
als het naar zijn vader en moeder luistert.]
Nog steeds is het kleine geitje dus zo verstandig om de deur gesloten te houden. Datzelfde
geldt voor de Latijnse Romulus-tekst die in

1477 werd gedrukt met een vrije Duitse vertaling erbij van Heinrich Steinhöwel. In 1485
wordt het verhaal afgedrukt in Dye hystorien
ende fabulen van Esopus, een fabelbundel die
via een Franse vertaling teruggaat op de
Duitse verzameling van Steinhöwel. Vervolgens vinden we het verhaal nogmaals in Van
Esopus leven en Esopusfabulen uit 1546. En ook
in de fabel van Jean de La Fontaine uit 1668
maakt het geitje de deur niet open ('Le loup,
la chèvre et le chevreau').
Rond i 800 moet er inmiddels sprake zijn
van zeven geitjes en gaat de deur wel open (en
daarmee zijn we beland bij het eigenlijke
sprookjestype AT z 2 3). De enige manier om —
zoals het hoort in sprookjes — tot een happy
ending te komen, is het bevrijden van de geitjes uit de buik van de wolf. Dit slot vertoont
evidente gelijkenis met het einde van het
Roodkapje-sprookje, waarin de grootmoeder
en de kleindochter ook weer levend uit de
buik van de wolf komen. In beide sprookjes
wordt de buik met stenen gevuld, waarna de
wolf verdrinkt. Verondersteld wordt dat het
slot met het opensnijden van de wolvenbuik
eerst aan de Wolf en de zeven geitjes is toegevoegd. Later is dit slot dan hieruit ontleend
voor het Roodkapje-sprookje, dat eerder nog
eindigde met de dood van Roodkapje.
Het sprookje van de Wolf en de zeven geitjes is in bepaalde opzichten verwant met dat
van de Wolf en de drie biggetjes, een verhaal
dat met name in de Angelsaksische wereld
populair is. In dit diersprookje dringt de wolf
het huis binnen van de twee zorgeloze biggetjes, die hun woningen respectievelijk van
stro en hout hadden gebouwd. De wolf blijkt
in staat deze huisjes met een krachtige ademstoot om te blazen. Het verstandige varkentje
heeft zijn huis echter van steen gebouwd en
de wolf slaagt er niet in om dit omver te blazen. Bij Aarne en Thompson staat dit type ge-
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registreerd als AT I24, `Blowing the House getjes). Dan eet de wolf alle kinderen op,
maar daar is hij zo dik van geworden, dat hij
in'.
Het sprookje van de Wolf en de zeven geit- de deur niet meer uit kan. Bij terugkeer vraagt
jes is meermalen in Nederland en Vlaanderen Oud-Bovetje waar zijn kinderen zijn. Vanuit
uit de mondelinge overlevering opgetekend, de buik van de wolf roepen zij: `Hier, hier zijn
maar lang niet zo vaak als men gezien de po- uw kindertjes!' De vader pakt een mes en
pulariteit van het verhaal zou verwachten. snijdt de buik van de wolf open, waarna de
Net als » Sneeuwwitje en Roodkapje ontleent kinderen er weer levend uitkomen. De wolf
het sprookje van de Wolf en de zeven geitjes krijgt naald en draad om zichzelf dicht te
zijn populariteit namelijk voor een groot deel naaien, waarna hij vertrekt om nooit meer teaan zijn schriftelijke overlevering. Dat geldt rug te keren. Dit sprookje is eenmaal gepublivoor het verleden, zoals hierboven al geble- ceerd, door G.J. Boekenoogen, en vervolgens
ken is, maar evengoed voor het huidige tijds- nog meermalen bewerkt uitgegeven door
gewricht, waar we het sprookje (en parodieën J.R.W. Sinninghe (eenmaal zelfs vertaald in
erop) tegenkomen in (kinder)boeken, in het Scheveningse dialect). Boekenoogen
strips, op 1p's, cd's, cassettes en videobanden. meldt nog dat in een Amsterdamse versie de
In het verleden werd de schriftelijke overle- vader Bobetje heet. Voorts is het sprookje in
vering van sprookjes door verzamelaars van 1899 nog opgetekend door de arts Cornelis
volksverhalen niet interessant gevonden. Zij Bakker uit Broek in Waterland.
In de jaren zestig en zeventig van de we
waren op zoek naar mondeling overgeleverde
versies, en ze vroegen vertellers alleen naar eeuw is het sprookje meerdere malen in
sprookjes die ze niet uit boeken kenden. In- Friesland opgetekend, door de verzamelaars
middels is het idee van een continue, los van A.A. Jaarsma en Y. Poortinga. Hun versies
de schriftelijke staande, mondelinge overle- sluiten vrij getrouw aan bij het Grimmvering een utopie gebleken. Regelmatig zul- sprookje. Het verhaal wordt ook uitgebeeld
len schriftelijke verhalen schakels hebben ge- in het sprookjesbos van De Efteling, naar een
vormd in de keten van de mondelinge overle- ontwerp van de kunstschilder Anton Pieck.
vering.
Zangeres Martine Bijl beschreef het verhaal
Een Nederlandse versie die in i 893 werd opnieuw in het sprookjesboek van De Efteopgetekend bij een dienstbode te 's-Graven- ling. Ook haar bewerking sluit nauw aan bij
hage, maakt duidelijk dat het verhaal niet de Grimm-traditie. Slechts op enkele detailnoodzakelijk geheel in de dierenwereld hoeft punten zien we afwijkingen. Zo doden de
te spelen. Ditmaal is het een oude vader, geitjes de tijd met een spelletje ganzenborden
Oud-Bovetje genaamd, die zijn vele kinder- en koopt de wolf bij de drogist een pot vasetjes waarschuwt voor de wolf. Als hij de deur line om zijn stem zachter te maken...
uit moet, verstopt hij alle kinderen en geeft
Het sprookje leent zich goed voor parodiëhun instructie om de deur niet te openen. ring. In een literaire versie verhaalt W. MeyKort na zijn vertrek arriveert de wolf: hem les over de `Pitbull en de zeven geitjes',
wordt de toegang geweigerd. Van woede laat waarin de oude geit een bijstandsmoeder is,
de wolf een keiharde scheet, waardoor de die een pitbull met een stanleymes openratst,
deur met veel gekraak openvliegt (vergelijk om er vervolgens achter te komen dat een pitde blazende wolf uit de Wolf en de drie big- bull zijn slachtoffers niet opeet. De gemuti-
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leerde geitjes worden vervoerd per dierenambulance en komen na plastische chirurgie en
revalidatie uiteindelijk toch weer op de been.
In het tijdschrift Tilt voor studenten van de
HES in Amsterdam verscheen in 1 997 een AT12 3- versie die haar parodistische karakter
ontleent aan het platte Amsterdams waarin
deze gesteld is ('Om kort te gaan, se douwde
de bast van de wollef vol met keie en se laserde
um de majum in').
Het sprookje van de Wolf en de zeven geit
een duidelijk kindersprookje. Net als in-jesi
Roodkapje, » Hans en Grietje, » Klein Duim
reus en »Janmantje in het papieren-pjend
huisje is de hoofdrol weggelegd voor één of
meer kleine kinderen. Maar deze sprookjes
zijn ook primair bedoeld om verteld te worden aan jonge kinderen. Deze `pedagogische'
sprookjes behandelen de zogenaamde `kinderschrik'. Kinderen worden door dergelijke
verhalen gewaarschuwd voor gevaarlijke
vreemden: mannen, vrouwen, dieren of zelfs
demonen. Ze worden geconfronteerd met de
gevolgen van ongehoorzaamheid of onachtzaamheid. De boze buitenwereld moet buiten
de deur gehouden worden. Gevaarlijke wezens moeten gemeden worden. De wolf (of:
de weerwolf) is uiteraard een gevaarlijk dier,
maar sprookjes als Roodkapje en de Wolf en
de zeven geitjes hoeven in dit opzicht niet per
se letterlijk te worden opgevat. De wolf kan —
in tijden dat dit dier geen reële bedreiging
meer vormt — ook begrepen worden als kinderlokker of lustmoordenaar. Kinderen kun
narratieve wijze voor zulke gevaren-neop
gewaarschuwd worden en een gezonde waakzaamheid voor bepaalde risico's ontwikkelen.
Daarnaast bieden zulke sprookjes, waarin
kinderen (dreigen te) worden opgegeten, de
fascinerende mogelijkheid om aangenaam,
want `veilig' te griezelen.
THEO MEDER
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TEKSTEN:

ZEEWATER: WAAROM HET
ZEEWATER ZOUT IS
EN matroos, Jan, krijgt op een oudejaarsavond — zijn schip ligt ingevroren in
de haven — verlof om naar huis te gaan. Op
weg naar huis, in een bos, bevrijdt hij de
grootmoeder van de duivel, die al zevenhonderd jaar in een boom opgesloten zit, door bij
de laatste klokslag van twaalf uur een pin uit
deze boom te trekken. Zij vliegt met hem naar
de ingang van de hel. Het is er zo heet dat hij
er koud van wordt. De duivel biedt hem als
beloning al de heerlijkheden van de wereld
aan, maar op advies van diens grootmoeder
kiest hij een oude koffiemolen die in de hoek
staat.
Het blijkt een tovermolen; hij kan alles
draaien wat de bezitter wil, als hij hem
linksom draait met de woorden: `Maal molen!' Met rechtsom draaien en `Halt molen!'
roepen stopt hij weer. Jan wordt nu een grote
meneer en reist met zijn molen de hele wereld
af. Tenslotte laat hij een schip bouwen. De
stuurman, nieuwsgierig geworden naar de
bron van de onuitputtelijke rijkdommen van
zijn meester, boort een gat in de wand van
diens kajuit, bespiedt hem en komt zo achter
het geheim van de molen. Samen met de bemanning gooit hij Jan overboord.

Zeewater wordt zout
Ze willen de molen uitproberen en beginnen met zout; dat heeft de kok net nodig.
Maar de stuurman heeft niet gezien hoe Jan
de molen stopzette — en wat ze ook doen, de
molen blijft doormalen zodat het schip onder
het gewicht van het zout zinkt. Nog altijd ligt
de molen op de bodem van de zee en nog altijd maakt hij zout en zo komt het, dat het water in de zee altijd zout blijft, ook al loopt er
nog zo veel zoet water in.
Dit sprookje (AT 565, `The Magic H11') —
hier is een anonieme tekst uit de Nieuwe
Provinciale Groninger Almanak voor 1916
('Waarom het water in zee zout is') naverteld
— hoort bij die groep wondersprookjes waarin
centraal staat hoe een held of heldin rijkdom
voedsel verschaffende magische voor -menof
verwerft, kwijtraakt en (meestal) ook-werpn
weer terugkrijgt. Het bekendste sprookje uit
deze groep is » Tafeltje dek je. Ze appelleren
enerzijds aan het algemeen menselijke verlangen naar materiële zekerheid en altijd genoeg te eten, en houden het anderzijds binnen de perken van een duidelijke moraal:
hebzucht loont niet maar stort in het verderf.
Naast de 'waarom het zeewater zout is'-re-dactie circuleert van dit sprookje nog een andere, de 'potje kook'-redactie. Een voorbeeld
daarvan is het volgende verhaal, dat eveneens
aan een almanak (de te Sneek uitgegeven
Friesche Almanak voor 19o8) ontleend is en
dus, zoals vrijwel alle — en dat zijn er zeer vele
— via almanakken verspreide volksverhalen,
ook een anoniem verhaal is: `De rijstebrij',
een rij klagend sprokkelt een arme weduwe in het besneeuwde bos hout. Een oud,
kromgebogen vrouwtje spreekt haar aan en
vraagt wat eraan schort. Ze stort haar hart uit:
het is zo koud en ze heeft voor haar dochter
niets meer te eten. De medelijdende oude-tje
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vrouw geeft haar een potje: als ze zegt `Potje,
kook!' zal het vol zoete rijstebrij stromen, tot
ze zegt 'Potje, stop!' De weduwe snelt naar
huis en probeert het meteen. Het werkt en
met haar dochter smult ze er voortaan elke
middag uit. Eens echter was ze niet thuis en
probeert het meisje zelf het potje. Maar ze is
het stop-bevel vergeten en de rijstebrij
stroomt almaar door, uit het potje over de
vloer, en, als ze het huis uitvlucht, haar ach
straat op, over veld en akker. Geluk -ternad
komt moeder thuis en zij weet het potje te-kig
stoppen. Maar nog ligt daar, in WiejeWaaije, een berg van rijstebrij. Wie trek heeft
in deze lekkernij, hij ga erheen.
In deze versie wordt het sprookje met het
uit het » Luilekkerland-sprookje zo bekende
motief van de rijstebrijberg verbonden. Hetzelfde gebeurt in `Der síísse Brei', nr. 103 in
de Kinder- and Hausmíírchen van de gebroeders Grimm (uit Kassel, I8I3, van Wilhelm
Grimms latere vrouw Henriette Dorothea
Wild). Alleen krijgt daar niet de moeder maar
de dochter het potje van een oude vrouw, een
goede fee in het bos, en vergeet de moeder de
spreuk. De tekst van de gebroeders Grimm is
heel geliefd geworden en ook via schoolleesboeken verspreid. Vaak sluit deze redactie
sterker aan bij die van het zoute zeewater,
doordat het potje gestolen wordt door ie
vervolgens in grote problemen-mandie
komt omdat hij alleen maar de kook-spreuk
gehoord heeft. In scherpe tegenstelling tot de
arme held/heldin is de dief meestal rijk en gewoonlijk een jaloers familielid (broer), die
eerder geweigerd heeft hem/haar te helpen.
Dit sprookje is bekend uit Europa, het Midden-Oosten en Oost-Azië en is ook hier en
daar in Afrika en Noord- en Midden-Amerika aangetroffen. De zeewater-redactie is de
meest verspreide, al ligt het kerngebied met
name in de Scandinavische landen; het kern-
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gebied van de potje-kook-redactie ligt in
Midden-Europa. Uit Vlaanderen kennen we
het niet, in Nederland zijn beide redacties wel
een aantal malen gevonden, zowel in de literaire als de mondelinge overlevering.
Het lijkt een jong sprookje, want vrijwel alle
bekende lezingen stammen uit de laatste twee
eeuwen, maar er is één merkwaardige oudere
vindplaats, die duidelijk maakt dat het ook al
relatief vroeg in de middeleeuwen gecirculeerd moet hebben. In zijn zogenaamde
Proza -Edda nam de IJslandse geleerde Snorri
Sturleson (I 179-1241) een lied op genaamd
`Grottasöngr'. Hierin koopt de Deense koningszoon Frode in Zweden twee slavinnen,
Fenja en Menja. Zij draaiden een molen, die
alles maalde wat men zich maar wenste: goud,
geluk, vrede. Omdat Frode hun echter geen
rust gunt malen ze een schare krijgers, die de
burcht van Frode verbranden en zijn land
verwoesten. De molen heeft nu zijn taak gedaan en springt uit elkaar. Snorri merkt in
zijn inleiding bij dit lied op dat Frode door
een zeekoning overwonnen werd, dat deze de
twee slavinnen en hun molen meesleepte en
hun zolang beval zout te malen dat het schip
zonk. De zee bruist als de molen maalt en zo
wordt de zee zout.
Het is niet uitgesloten dat dit sprookje in de
nieuwe tijd, toen de Edda bekend werd, via
deze verzameling liederen, mythen en verhalen (weer?) een volksverhaal is geworden. In
elk geval is het waarschijnlijk dat het etiologische slot een latere toevoeging is. Het komt
ook in andere verhalen voor. Zo knoopte een
vertelster uit Broek in Waterland het in 1 899
vast aan een versie van het » Schip van Sinternuit. Dat schip was bij haar met zout geladen en is vergaan. En zo komt het dat er zout
water in de Noordzee is.
JURJEN VAN DER KOOI
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DE ZES WONDERBAARLIJKE
HELPERS

E

soldaat heeft van de koning zijn
congé gekregen en zint op wraak: hij wil
de koning zijn rijkdom ontnemen. Hij ontmoet vijf mannen die zich bij hem aansluiten:
een sterke man die hele bomen kan sjouwen,
een scherpschietende jager die op twee mijl
afstand een vlieg zijn linkeroog kan uitschieten, een man die met de adem uit één neusgat
zeven windmolens kan laten draaien, een
hardloper die één been moet afnemen omdat
hij anders te hard loopt, en een man die
strenge vorst uit zijn oor kan laten komen.
De koning heeft een wedstrijd uitgeschreven: wie harder kan lopen dan de prinses wint
haar hand — maar wie verliest wordt onthoofd. De soldaat laat zijn hardlopende dienaar lopen. Deze haalt in zijn kruik als eerste
water uit de vergelegen put. Aangezien de
prinses een aanzienlijke achterstand heeft opgelopen, meent de hardloper het zich wel te
kunnen veroorloven om een tukje te doen.
Terwijl hij slaapt wordt hij ingehaald door de
prinses, die zijn kruik leeggiet en doorrent.
De scherpziende jager heeft dit vanaf het kasteel gezien: prompt schiet hij de paardenschedel, die door de hardloper als hoofdkussen wordt gebruikt, onder de slaper vandaan.
De hardloper ontwaakt, haalt opnieuw water
en is toch als eerste binnen.
De koning bedenkt nu een list om van het
stel af te komen. Hij biedt het gezelschap een
EN
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feestmaal aan in een ijzeren kamer, die hij
vervolgens gloeiend heet laat opstoken.
Doordat de ene helper vrieskou uit zijn oor
laat komen, hebben de vrienden het eerder te
koud dan te warm. De koning bedenkt een
nieuwe uitvlucht. Als de soldaat afziet van een
huwelijk met de prinses, krijgt hij zoveel goud
mee als hij kan dragen. De soldaat gaat akkoord en laat een enorme zak naaien, waarna
de sterke man het goud komt incasseren. De
man kan zoveel goud dragen dat hij de koning
ruïneert. Daarom stuurt de koning het leger
achter het gezelschap aan om hun het goud
weer afhandig te maken. De machtige blazer
blaast met één neusgat het hele leger omver.
Dan geeft de koning zich gewonnen. De gezellen trekken naar huis en verdelen de buit.

Dit is een samenvatting van het sprookje
`Sechse kommen durch die ganze Welt' dat
de gebroeders Grimm vanaf i 8 i 9 publiceerden in hun Kinder- and Hausmdrehen (nr. 71).
De vertelster was hun belangrijkste informante: Dorothea Viehmann. In de internationale volksverhalencatalogus van Aarne en
Thompson staat dit sprookje geregistreerd
als AT 513, `The Extraordinary Companions'. Dit sprookjestype wordt vervolgens
weer uitgesplitst in enkele subtypen, waarvan
`Six Go through the Whole World' (AT
5 I 3 A) en `The Land and Water Ship' (AT
5 I 3 B) het meest voorkomen. Alhoewel de
sprookjes tot de wondersprookjes gerekend
worden, hebben sommige versies bepaald
ook trekken van het grappige sprookje (het
`Schwankmärchen'). De inhoud van `Six Go
through the Whole World' is hierboven samengevat. Aan `The Land and Water Ship'
gaat een inleidende vertelling vooraf: de koning belooft de hand van zijn dochter aan degene die hem een schip kan brengen dat zo-
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wel op het water als op het land kan varen.
Drie broers trekken er op goed geluk op uit.
De twee oudste broers verzuimen onderweg
een oud vrouwtje te helpen, de jongste helpt
haar wel. Uit dankbaarheid schenkt dit
vrouwtje, dat een tovenares blijkt te zijn, de
jongen het begeerde land- en waterschip.
Daarmee vaart hij naar de koning, en onderweg ontmoet de jongen dan weer zijn buitengewone helpers.
De bakermat van deze groep sprookjes is
Europa, al hebben ze uiteindelijk zelfs de Indianen in de Nieuwe Wereld bereikt. De
oudste sporen ervan vinden we terug in de
Griekse Argonauten-sage, waarin Jason met
de hulp van Pallas Athene en Argos het snelle
wonderschip Argo bouwt, en vele mannen
met bijzondere eigenschappen meeneemt.
Uiteindelijk krijgt Jason het Gulden Vlies in
zijn bezit en trouwt hij prinses Medea.
Rond 1400 wordt het sprookje van de Zes
wonderbaarlijke helpers reeds verteld door
de Italiaan Sercambi. In de i 7e eeuw treffen
we het verhaal aan in de Pentamerone van
Giambattista Basile. Een vroege Nederlandse
versie is te vinden in de Enkhuizer Almanak
voor het jaar 1725.
Een tweede sprookje bij Grimm van hetAT513-type is `Die sechs Diener' (nr. i34). Een
prins wil zijn geluk beproeven en de hand
winnen van een prinses. De koningin, die tovenares is, stelt alle vrijers op de proef, en laat
hen onthoofden als ze hun taak niet kunnen
volbrengen. Menigeen is reeds gestorven,
maar de prins laat zich hierdoor niet weerhouden. Onderweg ontmoet hij een dikke
grote eter, een man met zo'n scherp gehoor
dat hij het gras kan horen groeien, een lange
man, een man met een vernietigende blik, een
man die het koud krijgt van hitte, en tenslotte
een man met een lange nek en een scherpe
blik. Als eerste taak moet de prins een ring uit
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Langnek. De lange man met de scherpe blik uit
`Die sechs Diener' van de gebroeders Grimm
(de Langnek in de Efteling), zoals getekend door
Anton Pieck en afgedrukt in: Sprookjes van de
Efteling. Den Haag 1978.

de Rode Zee halen. De man met de scherpe
blik ziet de ring liggen, de lange man brengt
hen erheen en de dikke man drinkt de zee
leeg. De tweede taak bestaat eruit dat drie
ossen en evenzovele vaten wijn ver-honder
moeten worden. Hiervoor zorgt op--orbed
nieuw de dikke man. De laatste opdracht
houdt in dat de prins de prinses tot middernacht moet omarmen zonder in slaap te val
elfuur wordt het gezelschap door de-len.Om
koningin in slaap getoverd en wordt de prinses verstopt. Juist op tijd ontwaken de hel
en de man met het scherpe gehoor hoort-pers,
waar de prinses verborgen zit. De lange man
gaat haar halen, en de man met de vernietigende blik breekt de betoverde rotsen waarin
zij verborgen zit. De prinses is weer terug bij
de prins als het middernacht slaat. De koningin geeft zich gewonnen, maar nu wilde prinses zich pas aan de prins geven als voor haar
ook een opdracht wordt vervuld. Iemand
moet app een brandstapel in het vuur gaan zitten. Dit is een kolfje naar de hand van de man
die het van hitte koud krijgt. Nu gaat de prinses met de prins mee, maar de wraakzuchtige
koningin stuurt hun een legermacht ach
leger verdrinkt deels in het Rode--terna.H
Zee-water dat de dikke man uitspuugt; een
ander deel valt ten prooi aan de vernietigende
blik van de andere helper. Eenmaal in zijn
land aangekomen, zegt de prins dat hij eigen
een varkenshoeder is. De prinses wordt-lijk
veroordeeld tot het nederige werk van een
varkenshoedster. Als de prins vindt dat zij
lang genoeg heeft geleden, wordt ze aan het
hof ontboden. Alles wordt goedgemaakt en er
wordt een bruiloft gevierd.
In de Nederlanden is het sprookje van de
Zes wonderbaarlijke helpers met zekere regelmaat uit de mondelinge overlevering opgetekend. Naast de nodige Vlaamse versies
(negentien) kennen we ook versies uit Gro-

Zes helpers
ningen en Friesland. Zo is het sprookje over
het land- en waterschip tweemaal verteld
door Anders Bijma (1890-1977), de Friese
mollenvanger uit Boelenslaan. De eerste keer
heeft hij het begin jaren vijftig verteld aan de
verzamelaar Dam. Jaarsma, en in september
1971 zonder noemenswaardige wijzigingen
in de plot aan verzamelaar Ype Poortinga. Bij
Bijma verloopt het verhaal aldus: de tsaar van
Rusland maakt bekend dat de prinses trouwt
met degene die een vliegend schip kan maken. Drie boerenzoons besluiten hun geluk te
gaan beproeven. De jongste broer is niet helemaal goed snik en wordt daarom Onnozele
Ielke genoemd. Onderweg deelt Ielke zijn
voedsel met een heks. Als beloning krijgt hij
een vliegend schip als hij driemaal tegen een
boom schopt. Onderweg neemt de jongen
drie helpers met bijzondere kwaliteiten mee.
De ene kan heel hard lopen, de tweede kan
heel veel drinken. De derde kan uit zijn tak
een heel leger slaan. Als Ielke bij de-kenbos
tsaar aankomt weigert deze hem toch zijn
dochter en verzint hij aanvullende, schijnbaar
onmogelijke opdrachten. De snelle helper
haalt leidingwater uit Afrika, de dorstige hel
drinkt de wijnkelder van de tsaar leeg.-per
Dan eist de tsaar dat de jongen het grootste
leger ter wereld op de been brengt. De derde
helper slaat een enorm leger uit de takkenbos.
Nu durft de tsaar zijn dochter niet langer te
weigeren, en Ielke trouwt met de prinses.
De Groningse verteller Minne Koning
(1854-1929) laat een koningszoon de hoofdrol spelen die verliefd raakt op een heidense
prinses. Als hij voor de tweede keer naar haar
vaderland reist, neemt hij onderweg een
lange man, een kou-kleum en een ver-kijker
mee. Voordat de prins met zijn geliefde mag
trouwen, moet hij een opdracht vervullen: hij
moet een in zee geworpen ring weer terug
ver-kijker ziet de ring meteen lig--vinde.D
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gen en de lange man haalt 'm uit het water.
Dan volgt een tweede opdracht -- en vanaf nu
worden plot- elementen geïntroduceerd die
vooral in het sprookje van de » Magische
vlucht voorkomen. De prins moet een vijver
leegmaken met een vingerhoedje en een glazen schepje. Dit lukt de held niet, maar als hij
met zijn hoofd op de schoot van zijn geliefde
in slaap is gevallen, roept het meisje aardmannetjes tevoorschijn die het werk verrichten.
Ook de derde taak wordt door de aardmanneij es verricht: het bouwen van een kasteel.
Vervolgens komt de verteller weer in het
spoor van de Zes wonderbaarlijke helpers terecht. Er volgt weer een opdracht: iemand
moet op een wagen met hout gaan staan en
moet het overleven als de wagen in brand
wordt gezet. De kou-kleum klaart deze klus
met gemak. Omdat de koning zijn dochter eigenlijk niet wil afstaan, maakt hij zich 's
nachts met haar uit de voeten. De ver-kijker
ziet echter waar de prinses verstopt zit, en de
lange man haalt haar er weg. Nu kan de koning niet meer voorkomen dat de geliefden
de volgende dag trouwen.
Een personage uit het sprookje van de Zes
wonderbaarlijke helpers wordt ook uitgebeeld in het nationale sprookjespark de Efteling in Kaatsheuvel. Het is de Langnek, naar
het ontwerp van Anton Pieck. In het bijbehorende sprookj esboek vertelt Martine Bijl haar
versie van het verhaal, die voor een aanzienlijk deel nauw, aansluit bij `Die sechs Diener'
uit de Kinder und Hazrmdrcben. De zes hel
krijgen bij Martine Bijl allemaal spre--pers
kende namen mee: Heuvelbuik (kan veel
eten), Luisterbink (kan scherp horen), Torenbeen (kan hard lopen), Kogel-oog (kan
vernietigend kijken), IJsbrand (is hittebestendig) en Langnek (kan ver zien). Opmerkelijk
is dat Bijl wel van zes helpers gewaagt, maar
dat zij verzuimt om de dienaar met het
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scherpe gehoor een rol te laten vervullen in
het welslagen van het avontuur (bij Grimm
kan hij horen waar de weggetoverde prinses
zich bevindt). Een dergelijk verzuim treffen
we overigens ook wel eens bij de mondelinge
vertellers aan.
Het sprookje van de Zes wonderbaarlijke
helpers is een van de vele wondersprookjes
die uitmonden in rijkdom en/of een huwelijk
voor de held. In tegenstelling tot een sprookje
als de » Drakendoder, waarin de held zijn gevaarlijke avontuur meestal in zijn eentje tot
een goed einde kan brengen, behoeft de held
in de Zes wonderbaarlijke helpers de buitengewone hulp van anderen om aan de onmogelijke opdrachten te voldoen. Het succes van
de missie ligt, net als in de » Bremer Stadsmuzikanten, in de nauwe samenwerking.
THEO MEDER

Basile 1909, I, pp. 51I-524; Bijl 1978, pp.
15-21; Boekenoogen 1901-02, pp. 40-41; Boeken
1 909, pp. 144-153; Huizenga-Onnekes 1928,-ogen
pp. 17-20; Huizenga-Onnekes 1 93 0 , pp. 97-loo;
Jaarsma 1 954, pp. 62-63; KHM nr. 71 en 134; Poortinga 1976, pp. 7-ii; Poortinga 1 979, pp. 9-11 en 3232; Poortinga 198 I, pp. 116-124; Sinninghe 1 94 2 , pp.
77-82; Sinninghe 1978, pp. 133-138; Van de
Velde/Gittée 1889.
STUDIES: AT 513; EM I, kol. IO20-IO24 en S.V. Sechse
kommen durch die Welt; Liungman 1961, pp. I35 138; De Meyer 1968, pp. 64-65; Scherf 1995, II, pp.
1081-1084; Sinninghe 1943a, p. 22; Tubach 1 969, nr.
632; VDK pp. 334 - 33 6 .
TEKSTEN:

DE ZINGENDE DOODSBEENTJES
EN koning looft de hand van zijn dochter
uit aan degene die een wild zwijn, dat de
omgeving terroriseert, weet te verslaan.
Twee broers trekken erop uit om deze taak te
volbrengen. De oudste broer is hoogmoedig,
de jongste is naïef en heeft een goed hart.
Vanwege zijn goedheid ontvangt de jongste
broer in het bos van een mannetje een magische speer, waarmee hij het zwijn weet te doden.
Onderweg met het gedode zwijn ontmoet
de jongen zijn broer in een herberg. Deze
vermoordt zijn jongere broer en begraaft zijn
lijk bij een brug. Hij brengt het zwijn naar de
koning en trouwt de prinses.
God wil echter dat de misdaad aan het licht
komt. Enige tijd later vindt een herder bij de
bewuste brug een botje. Hij snijdt van het
botje een mondstuk voor zijn hoorn. Zodra
hij erop blaast weerklinkt er een lied, waarin
de jongen vertelt dat hij door zijn verraderlijke broer is vermoord. De herder gaat met
de hoorn naar de koning. Deze laat de beenderen van de jongen opgraven bij de brug. De
oudere broer krijgt de doodstraf. De beenderen van de jonge broer worden op het kerkhof
herbegraven.

Aldus staat dit legendesprookje in de Kinderund Hausmdrehen van de gebroeders Grimm
opgetekend onder de titel `Der singende
Knochen' (nr. 28). Dit verhaal werd op 19 januari 18 t 2 aan Wilhelm Grimm verteld door
de i 8-jarige Henriette Dorothea Wild uit
Kassel (1 793 - 1867), zijn latere echtgenote.
Deze versie bevat het element dat een botje
door zang de misdaad onthult. In de internationale volksverhalencatalogus van Aarne en
Thompson krijgt dit sprookje (AT 780) dan
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ook de omschrijving `The Singing Bone' maar de jongen pakt het af en duwt zijn zusje
mee. Het sprookje is veelvuldig in Europa op- in een vers gedolven graf. Thuis raakt men
getekend, maar is ook gevonden in het Mid- ongerust over de verdwijning van het meisje.
den-Oosten, India, China en Japan. Voorts is Als men gaat zoeken, hoort men een stem uit
het verspreid geraakt over Noord-, Midden- een graf komen: `Het spulletje van Cecilia is
en Zuid-Amerika en in Afrika. Het sprookje mijn de bittere dood.' Het meisje wordt uit de
komt in ballade-vorm voor in Scandinavië en kuil gered en het broertje wordt er voor straf
in gegooid.
Groot-Brittannië.
Deze Noord-Hollandse versie vertoont enDe kern van het sprookje is de (poging tot)
moord op een gezinslid die uiteindelijk uit- kele trekken die vaker voorkomen in de Lage
komt. Rond dit thema zijn allerlei variaties Landen. Ten eerste het cadeautje dat de afmogelijk. Vaak zijn het broers of zusters die gunst wekt: het is vaak een voorwerp met een
elkaar vermoorden, maar het kan ook een fantasienaam. Zo komen we de volgende bestiefmoeder zijn die haar stiefkind om het le- namingen tegen: een spulletje van Sefilia, een
ven brengt. Het versje dat de moord open- flesje van Victoria, het gouden kruisje Fiblion
baart komt soms niet uit het botje, maar uit (var. Fibelion, Philédon), het kruis van Sinteeen fluit, die gesneden is uit een boom die op delia, een kruisje van Fideldideldom, een
het graf is gegroeid. Andere keren weer valt gouden kruis van Venasdon, een roosje Viohet versje te beluisteren bij de boom of de let en een bloempje van Cedrea. Ten tweede
bloemen op het graf. De misdaad wordt soms wordt de misdaad wat minder vaak met een
in proza geopenbaard, maar ook regelmatig versje geopenbaard en regelmatiger met een
in versvorm, en dit rijm kon in de voordracht klacht in proza. En ten derde is het slachtoffer
soms gezongen worden. Aanleiding tot de dat spreekt vaak (nog) niet dood maar levend
moord zijn vaak afgunst en hebzucht. In som- en kan het derhalve gered worden. Het heeft
mige versies wordt het slachtoffer vermoord er alle schijn van dat in de laatste twee gevalom een mooi cadeau dat hij of zij heeft gekre- len gesproken kan worden van een tendens
gen, en dat de moordenaar vervolgens steelt. tot rationalisering en 'onttovering' van het
Soms komt aan het eind van het verhaal de sprookje. J.R.W. Sinninghe vermoedt dat de
vermoorde (broertje, zusje, stiefkind) weer mondelinge traditie hier is beïnvloed door
tot leven. Het is ook mogelijk dat de moord- een (nog ongeïdentificeerde) literaire bron.
Niettemin zijn er ook Friese versies van het
poging mislukt is: het slachtoffer wordt levend teruggevonden. Op de misdaad staat sprookje bekend, die dichter bij het Grimmniet in alle versies de doodstraf.
sprookje staan. Roel Piters de Jong vertelde
Dit sprookje is ook regelmatig in Neder- op 6 maart 1973 de volgende versie aan verzaland en Vlaanderen opgetekend, bijvoor- melaar Ype Poortinga: een koningin heeft
beeld door de arts C. Bakker in het jaar 1899 een dochter en een zoon. Volgens de wet
(archief P J M i ). Een broer en een zus krijgen moet de zoon haar opvolgen, maar de jongen
allebei een cadeautje. Het broertje krijgt een is een losbol. Het meisje heeft daarentegen
gouden horloge, en het zusje krijgt een `spul- een goed karakter en is buitengewoon intelliletje van Cecilia'. Als zij gaan wandelen op het gent. Om haar dochter op de troon te krijgen,
kerkhof, eist het broertje het speeltje van zijn verzint de koningin een opdracht: wie het
zusje op. Het meisje weigert het af te staan, eerst de koningsbloem vindt wordt haar op-
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volger. De dochter vindt de bloem het eerst,
maar de zoon vermoordt en begraaft haar.
Een doodsbeentje wordt later gevonden door
een herder die er een fluit van snijdt. Als hij
erop blaast, weerklinkt het vers:
0 herder, herder mijn!
Mijn doodsbeen moet uw speeltuig zijn.
Ik had de koningsbloem gevonden —
Maar mijn broeder sloeg mij dodelijke wonden.

Een ridder koopt het fluitje van de herder, en
als hij ermee aan het hof komt blaast de oude
koningin erop en komt zij achter de ware toedracht. De zoon hoort het versj e en valt dood
neer van schrik. De volgende ochtend is ook
de geschokte koningin overleden.
Het sprookje van de Zingende doodsbeen
heeft verschillende ingrediënten gemeen-tjes
met » Moeder doodde mij, vader at mij (AT
72o), en wordt hier soms zelfs wel mee gecon-

DE ZON BRENGT MOORD

AAN HET LICHT
EN postrijder moet een rijke veekoopman, Zwaan genaamd, naar de stad
brengen. In het bos berooft en vermoordt hij
de koopman, die voordat hij sterft nog zegt:
`Het zal uitkomen, al moest de zon het uit
-breng.'
Na een jaar koopt de postrijder een groot
huis buiten de stad. Hij krijgt daar kennis aan
een boerendochter en trouwt met haar. Wanneer de bruiloft na een paar dagen afgelopen
is wil de postrijder op de boerderij een tijdje
uitrusten. Hij ziet in zijn slaap hoe de zon in
de kamer schijnt en zegt: `Nee, nee, Zwaan,
de zon zal het niet verklappen.' Dat hoort de
broer van de bruid die toevallig langsloopt.
Hij gaat de kamer in, hoort de bruidegom in
diens slaap uit en komt zo alles te weten. De
moordenaarwordt gearresteerd.

tamineerd. Ook in het laatstgenoemde

sprookje wordt een kind vermoord en heimelijk begraven. Het slachtoffer weet via een
liedje kenbaar te maken dat zijn botjes zijn begraven, en de moordenares moet haar daad
uiteindelijk met de dood bekopen. Beide vertellingen lijken een functie te vervullen als
kindersprookje met een waarschuwende en
afschrikwekkende strekking. In de Zingende
doodsbeentjes wordt vooral getoond dat het
slecht zal aflopen met degene die zijn broertje
of zusje iets aandoet.
THEO MEDER

Dykstra I895-96, II, p. 98; KHM nr. 28;
Poortinga 1976, pp. 158 -160, 166-167, 179; Poortinga 1 979, P• 51; Sinninghe 1 93 8 , PP- 334-335; Sinninghe 1942, pp. 25-26; Sinninghe 1978, pp. 179- 181.
STUDIES: AT 780; BP 1, pp. 260 -276; EM S.V. Singender Knochen; Huyse 1984; Mackensen 1923; De
Meyer 1 968, pp. 89-9o; Moser 1968; Scherf 1995, II,
pp. 1118-1121, Schmidt 1963, pp. 48-54; Sinninghe
1943a, p. 24; Sinninghe í943b; VDK pp. 363-364.
TEKSTEN:

Dit sprookje (AT 960, `The Sun Brings All to
Light') vertelde D. Schuurman uit Broek in
Waterland (bij Amsterdam) in i 903 aan de
arts C. Bakker (archief P J M z). Het is in ver
versies in Nederland (vooral in-schilend
Friesland) bekend. Uit Vlaanderen is het niet
overgeleverd. Verder is het bekend in heel
Europa en het Midden-Oosten, India, China
en Noord-Amerika. Steeds is het de moordenaar die zichzelf naar aanleiding van de voorspellingvan zijn slachtoffer verraadt. In plaats
van de zon kunnen in de voorspelling ook dieren of zelfs boombladeren als de oorzaak van
het uitkomen van de moord worden genoemd. In een versie uit Overijssel moet de
moordenaar vele jaren later bij de aanblik van
de ronddwarrelende bladeren slechts glimlachen bij de gedachte dat de voorspelling van
zijn slachtoffer niet is uitgekomen. Zijn

Zwaan kleef aan
vrouw ziet echter de glimlach, waarna de
moord uitkomt. Het sprookje is door de gebroeders Grimm in I 81 3 uit de mond van
Dorothea Viehmann opgetekend (Kinderund Hausmdrehen, nr. i I S, `Die klare Sonne
bringt's an den Tag').
Een aparte redactie vormt het sprookje van
de kraanvogels van Ibykus (AT 960A, `The
Cranes of Ibycus'). Hierin roept Ibykus, een
Griekse dichter uit de 6e eeuw v.C., voordat
hij door rovers wordt vermoord, de op dat
moment overvliegende kraanvogels op om de
moord bekend te maken. Wanneer jaren later
de moordenaars in een theater naar een toneelstuk kijken, waarin het personage Ibykus
zal optreden, vliegt er een troep kraanvogels
over. Een van de moordenaars merkt op dat
dat de wrekers van Ibykus zijn. Men vangt die
uitlating op, ze worden gearresteerd en bekennen de moord. Dit verhaal komt al in de
oudheid voor, onder andere bij Plutarchus
(eind i e, begin z e eeuw n. C.) en is later in Europa bekend geworden doordat Erasmus het
in zijn Adagia (1508) heeft opgenomen. Een
bekende literaire bewerking is het gedicht
van Friedrich Schiller, `Die Kraniche des Ibycus (17(x7).
'

TON DEKKER
TEKSTEN:

Boekenoogen 1906, pp. 25 -26; Van Deinse

PP• 453-454; KHM nr. 115.
STUDIES: AT 960; BP II I pp. 531-535; EM VIII, k01.
33 '-334 en sv. Sonne bringt es an den Tag; Sinninghe 1943a, p. 28; VDK p. 395•
1 975,
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EN man heeft drie zonen. De twee oudsten worden er om de beurt op uitgestuurd om hout te hakken. Beiden zijn te
egoïstisch om wat van hun koek en wijn met
een oude man te delen. Spoedig overkomt
hun een ongeluk; ze hakken zich met een bijl
in een arm of een been.
De jongste zoon wordt voor een onhandige
domoor versleten, maar mag uiteindelijk toch
op pad om op zijn beurt hout te gaan hakken.
De jongen deelt gul zijn voedsel en drank met
de oude man, waarna deze belooft hem geluk
te zullen brengen. De man wijst de jongen
een boom aan die hij moetomhakken. Tussen
de wortels vindt de jongen een gans met gouden veren.
De jongen vertrekt met de gans en overnacht in een herberg. De drie dochters van de
herbergier willen de gans een gouden veer
uittrekken. Zodra de oudste dochter echter
de gans aanraakt, blijft zij eraan vastkleven..
De tweede raakt haar zus aan en blijft aan haar
vastzitten. Ook de jongste waagt een poging,
maar ook zij blijft aan haar zus vastzitten.
De volgende ochtend neemt de jongen de
gans onder zijn arm en trekt verder. Hij bekommert zich in het geheel niet om de drie
meisjes die achter hem aan moeten lopen.
Een pastoor spreekt er onderweg schande
van, maar blijft dan, als hij haar probeert los te
trekken, zelf aan de jongste dochter vastkleven De stoet wordt nog langer als de koster
en twee boeren zich bij het gezelschap voegen.
De jongen komt in e-en stad waar de koning
woont, met een dochter die altijd maar somber is en nooit aan het lachen is te krijgen. De
koning heeft de hand van de prinses aan diegene beloofd, die haar aan het lachen zal kunnen maken. Als de prinses de stoet voorbij ziet
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komen, barst zij in onbedaarlijk lachen uit.
De koning voelt er echter weinig voor om
zijn dochter met een domoor te laten trouwen, en daarom verzint hij moeilijke opdrachten die eerst moeten worden vervuld.
De jongen moet een man zien te vinden die
een hele wijnkelder kan leegdrinken, en iemand die een berg brood kan opeten. De jongen vindt zulke mannen steeds op de plek
waar hij de boom had omgehakt. De derde
opdracht luidt dat de jongen een schip moet
brengen dat zowel over water als over land
kan varen. De jongen krijgt zo'n schip van de
oude man in het bos, en nu kan de koning een
huwelijk niet langer weigeren. De jongen
trouwt met de prinses, en na de dood van de
vorst neemt hij het koningschap over.

Aldus verloopt het sprookje van Zwaan kleef
aan in de Kinder- and Hausm rchen van de gebroeders Grimm, gepubliceerd onder de titel
`Die goldene Gans' (nr. 64). Het is een contaminatie van de versies verteld in de families
Hassenpflug uit Kassel en Von Haxthausen
uit Paderborn. De inleiding en de afloop van
het verhaal komen gewoonlijk voor in
sprookjes van het type AT 513 B, `The Land
and Water Ship' (» Zes wonderbaarlijke helpers). De gouden gans in het sprookje kan
ook wel een bok, een schaap, een vis of een
adelaar zijn, maar is toch meestal een zwaan.
In het minstens zo populaire Deutsches Marchenbuch (1857) van Ludwig Bechstein heet
het sprookje dan ook `Schwan, kleb an'. Bij
Bechstein zijn de inleiding en vooral het slot
anders. De jongste zoon krijgt van een oude
vrouw het advies om de wereld in te trekken
om aan de plagerijen van zijn broers te ontkomen. Zij raadt hem ook aan een zwaan mee te
nemen: als mensen het dier aanraken, moet
de jongen `Zwaan kleef aan' roepen en dan

kleef aan
zitten ze vast. De vrouw geeft hem nog een
stokje mee waarmee hij zijn slachtoffers weer
kan bevrijden. Spoedig heeft de jongen een
bonte stoet achter zichzelf en de zwaan aan:
een jonge bouwknecht, een meisje, een
schoorsteenveger, een koorddanser, een burgemeester en diens vrouw. De prinses schiet
voor het eerst van haar leven in de lach. De
jongen krijgt een hertogdom, trouwt met de
prinses en beloont de oude vrouw.
Het sprookje staat in de volksverhalencatalogus van Aarne en Thompson vermeld als AT
57', `All Stick Together'. Het verhaal behoort tot een groep van sprookjes waarin
vastkleven en/of de prinses aan het lachen
maken de vaste elementen zijn. In Zwaan
kleef aan volgt dit lachen dus steeds op het
zien van een bonte stoet die aan een zwaan (of
een ander dier) vastzit. Alhoewel het sprookje
door zijn plaats in de catalogus tot de wondersprookjes gerekend wordt, heeft het verhaal
in veel versies zeker ook trekken van het grappige sprookje ('Schwankmärchen'). De bakermat van het sprookje is Europa, al is het
daarbuiten ook wel gevonden (hier en daar in
Azië, Afrika en Amerika). Verondersteld
wordt dat het sprookje van Germaanse oorsprong is. De oudste toespeling erop lijkt gemaakt te worden in de jongere redactie van de
Edda uit ca. T 2 2 o. Het vastkleven is oorspronkelijk misschien een erotisch motief geweest.
Dat is het in elk geval vaak wel in de subtypen
AT 57IA, `Tale of the Basin' en AT 571B, `The
Himphamp', waarin overspeligen in compromitterende posities blijven vastkleven. Hier
zien we overeenkomsten met de Griekse mythe van de smid Hefaistos die zijn vrouw, de
liefdesgodin Afrodite, betrapte met de oorlogsgod Ares. Hij wierp een onzichtbaar net
over hen heen en stelde hen in hun pijnlijke
positie tentoon aan de andere goden, die zich
vrolijk maakten over dit tafereel. In het
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Illustratie van Pol Dom in: Oude bekenden.
Sprookjes bijeengebracht en naverteld door Nienke
van Hichtum. Amsterdam z.j.
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sprookjestype `The Himphamp' moet de
held een `himphamp' vervaardigen: `himphamp' is echter een fantasiewoord, en de opdracht is dus eigenlijk onuitvoerbaar.. De held
verklaart evenwel dat de stoet aaneengekleefde mensen. een `himphamp' is. Ook in
sprookjesversies- van Zwaan kleef aan wordt
aan de stoet soms een grappige fantasienaam
gegeven, zoals een `giegagaaieninterwaai'
(Groningen),. een. 'hymp-hamp-houvast'
(Friesland),. een 'hoepentoep' en een `potjeritje' (Vlaanderen).
Het sprookje van Zwaan kleef aan is zowel
in Vlaanderen als in Nederland meermalen
opgetekend. Een Friese versie uit 1853, gepubliceerd door de verzamelaar Waling Dykstra, heeft duidelijk komische intenties, wat
vooral blijkt uit het begin van het sprookje —
dat bij Aarne en Thompson zelfstandig wel
als grappig sprookje staat gecatalogiseerd onder de. titel AT 1655, `The Profitable Exchange'.. Een knecht vraagt aan de boer als
jaarloon louter één erwt. Onderweg gaat de
knecht weddenschappen aan, die hij steeds
verliest, maar omdat hij zo blijft weeklagen
krijgt hij toch het begeerde mee. Zo wordt de
erwt verruild voor een haan, en de haan voor
een gouden bok. Het is aan deze bok dat dan
weer een stoet mensen blijft vastkleven.
In Groningen is het sprookje in het begin
van deze eeuw opgetekend bij J. Kuiper uit
Termunten. In deze versie krijgt de jongen
een toverstokje waarmee hij alles kan laten
vastkleven bij het uitspreken van de woorden:
"t Zit vaast!' De eerste twee slachtoffers zijn
een pastoor en een jonge meid die in het geniep met elkaar vrijen — hier duikt het erotische element weer op. Daar achteraan komen
een boer, een koe, een stier, een knecht en een
oude vrouw. Nadat de prinses gelachen heeft
geeft de koning twee aanvullende opdrachten. De jongen moet een berg zaad ordenen

kleef aan
op mosterd-, raap- en lijnzaad en een in zee
verloren ring terugvinden. Hij wordt geholpen door mieren en een walvis, en trouwt uit
-eindljk
prinses.
In het sprookjesboek van de Efteling wordt
het sprookje naverteld door Martine Bijl.
Haar versie staat goeddeels in de traditie van
de gebroeders Grimm: zo vinden we bij haar
ook de aanvullende opdrachten met de kelder
wijn en de berg brood. Alleen de derde opdracht om een land- en waterschip te maken,
blijft achterwege. De gouden zwaan (geen
gans) mag aan het eind van het verhaal voortaan in de vijver bij het paleis blijven rondzwemmen. De held wordt in deze sprookjes
bijgestaan door een kabouter die, als de-versi
jongen eenmaal regeert als Koning Domoor
de Eerste, elke zaterdagavond op bezoekblijft
komen in het paleis om een partijtje te bilj arten. Aldus worden aan het sprookje een
vleugje (relativerende) humor en wat eigen
-tijdse
trekken toegevoegd.
De reden waarom de prinses nu zo onbedaarlijk moet lachen om de stoet, blijft veelal
onuitgesproken — hoogstens wordt de stoet
getypeerd als `vreemd' of `wonderlijk'. Het
humoristische karakter is daarmee niet echt
verklaard. Onderhuids speelt misschien nog
het erotische element mee. Opvallend is in
elk geval dat er meestal wel minstens één jong
meisje in de stoet meeloopt. Vaak is zij het die
direct achter de jongen aan loopt. Hieraan
wordt dan aanstoot genomen, bijvoorbeeld
door de pastoor, die dan weer achter het
meisje gaat aan lopen. Komisch hieraan is ook
de onvrijwillige lijfelijkheid: allerlei mensen
houden elkaar vast, die dat in het dagelijkse
leven niet vrijwillig zouden doen. In de stoet
lopen eenvoudige lieden mee, maar ook personen van aanzien worden veroordeeld tot de
leidzame ganzenpas. Het zijn de gezagsdragers als de geestelijke en de burgemeester die

Zwaan kleef aan

437

zich meer dan de anderen daarmee belache- de held voor de wind.. Immers, wie goed doet,
lijk maken. Lachwekkend is misschien ook goed ontmoet...
nog het feit dat. de meelopers, naast een licha
THEO MEDER
melíjke begeerte, ook een zekere hebzucht TEKSTEN: Bechste n,1967, pp . 246-250; Bijl 1978, pp.
lijken uitte straten. Lopen zij niet allen achter 62-66; Dykstra. I89-96, ii, pp. 55-58; Huizenga-Onde mooie, vaak gouden gans of zwaan aan? nekes Iglo, pp. 87-92; KHM nr. 64; De Mont i889b;
Maar de humor schuilt misschien toch bo- Sinninghe 1978, pp.166-169.
STUDIES: AT 571;B g Ii,pp. 39-44 EM vn,kol. 14,16-.
venal in de ongewilde polonaise.
142 5 i Liungman 196 1, pp.177 -I 78; De Meer 1968,
Het sprookje van Zwaan kleef aan legt ge- p. 75; Scherf 1995, I, pp. 506-509; Sinninghe 1943a, p.
tuigenis af van een bemoedigend soort opti- 22; VDR pp• 345' -346.
misme: het is immers het ondergeschoven
kind, de derde zoon in het gezin, de mis
getreiterde `domoor' die — zoals zo-kend,
vaakin hetwondersprookje — uiteindelijk nog
heel goed terechtkomt. Het gevoel van een
gebrek aan waardering is voor veel mensen
maar al te herkenbaar, en het is prettig om te
weten dat (althans in de verhaalwereld) de
minachting altijd nog kan omslaan in erkenning. Het blijkt de kansarme van lage sociale
komaf toch te kunnen lukken om zichzelf een
gouden toekomst te verwerven. Hij bereikt
datgene waar men alleen maar van kan dromen, het hoogste en beste dat op aarde te bereiken valt: een prinses als partner, adeldom,
rijkdom en het koningschap. In de sprookjeswereld kan deze onoverbrugbare sociale
sprong met een beetje magie, geluk en slimheid gemaakt worden — in de werkelijkheid
natuurlijk zelden of nooit. Maar de boodschap van het sprookje hoeft niet zo letterlijk
genomen te worden, en kan ook meer in het
algemeen luiden. wie zijn best doet, zal voor
komen in het leven. Dat dit allemaal niet-uit
vanzelf gaat blijkt soms evenzeer uit het
sprookje. De attitude van de barmhartigheid
en behulpzaamheid blijkt in Zwaan kleef aan
toch regelmatig een noodzakelijke voor
Eerst moet de held vrijgevig zijn-warde.
voedsel en drank delen met iemand die nog
minder bedeeld is dan hijzelf (de christelijke
caritas gedachte). Vanafdat moment: gaat het
-r

,

,
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AT

verwijst naar typenummer in: A. Aarne en
S. Thompson, The Types of the Folktale.
A Classification and Bibliography. FF Communications 184, Helsinki 1964.

BP

J. Bolte en G. Polívka, Anmerkungen zu den
Kinder- and Hausmdrehen der Brüder Grimm.

5 delen, Leipzig 1912-1932.
DG

verwijst naar typenummer in: G. Dicke en
K. Grubmüller, Die Fabeln des Mittelalters and
der fruhen Neuzeit. Fin Katalog der deutschen
Versionen and ihrer lateinischen Entsprechungen. Münstersche Mittelalter-Schriften

6o, Munchen 1987.
DS

Brüder Grimm, Deutsche Sagen. 3 delen. Ed.
H. -J Uther (deel i en li), ed. B. KindermannBieri (deel iii), München 1993•

EM

K. Ranke (ed.), Enzyklopddie desMdrehens.
Handwörterbuch zur historischen and vergleichenden Erzdhlforschung. Deel i -... Berlijn enz.
1977—.

KHM

Brüder Grimm, Kinder- and Hausmiirchen.
Nach der Grossen Ausgabe von 1857, textkritisch revidiert, kommentiert and durch
Register erschlossen. Ed. H.J. Uther.
Die Marchen der Weltliteratur. 4 delen,
München 1996.

VDK

verwijst naar typenummer in: J. van der Kooi,
Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus. Gronin-

gen 1984•
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LIJST VAN AT- NUMMERS

De Fin Antti Aarne legde in 19 I o de grondslag voor
een ordening van de sprookj estypen en de varianten
daarop. De Amerikaan Stith Thompson bewerkte en
voltooide dit systeem, hetgeen leidde tot de publicatie: A. Aarne en S. Thompson, The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Helsinki 1964.
In het navolgende wordt aangegeven welke nummers
uit dit werk (afgekort AT) corresponderen met lemma's in het onderhavige boek.

AT I
AT I
AT 2
AT 34
AT 59
AT 75
AT I 10
AT I 2 3
AT I 24
AT I 30
AT I 5 5
AT I 56
AT I 56A
AT 2 10
AT 2 I 2
AT 2 2 I
AT 250
AT 2 50A
AT 275
AT 2 75A
AT 275A *
AT 275C*
AT 295
AT 300
AT 301

Diefstal van de vis » AT 2 Beer:
Hoe de beer zijn staart verloor
Diefstal van mand » AT 2 Beer:
Hoe de beer zijn staart verloor
Beer: Hoe de beer zijn staart verloor
Maankaas
Druiven zijn zuur
Muis en de leeuw
Kat de bel aanbinden
Wolf en de zeven geitjes
Wolf en de drie biggetjes » AT 12 3
Wolf en de zeven geitjes
Bremer stadsmuzikanten
Ondank is 's werelds loon
Androclus en de leeuw
Trouwe leeuw » AT 156 Androclus en
de leeuw
Dieren en dingen op reis » AT I 30
Bremer stadsmuzikanten
Leugenachtige geit » AT 563 Tafeltje
dekje
Koning der vogels
Zwemwedstrijd van de vissen » AT
275A* Haas en egel
Koning der vissen » AT 2 2 I Koning
der vogels
Haas en kreeft » AT 275A* Haas en
egel
Haas en schildpad » AT 2 75A* Haas
en egel
Haas en egel
Kikker en slak » AT 275A* Haas en
egel
Boontje, strootje en kooltje vuur »
AT I 3 Bremer stadsmuzikanten
Drakendoder
Prinsessen in de onderwereld

Reus zonder hart
Tweelingbroers
AT 3 Io
Raponsje (Rapunzel)
AT 3 I I
Blauwbaard
AT 3 I 3
Magische vlucht
AT 314A
Herdersjongen en drie reuzen
AT 325
Tovenaarsleerling
AT 326
Angst leren
AT 327A Hans en Grietje
AT 3 2 7B
Klein Duimpje en de reus
AT 3 2 7C
Janmantje in het papieren huisje
AT 330
Smid en duivel
AT 3 30A
Smid en duivel » AT 3 30 Smid en
duivel
Duivel in de zak » AT 3 30 Smid en
AT 3 3013
duivel
AT 330C
Speler en duivel » AT 330 Smid en
duivel
AT 330D Vrouwtje Miserie » AT 330 Smid en
duivel
AT 332
Dood als peetvader
Roodkapje
AT 3 3 3
AT 361
Man in berenhuid
AT 366
Gouden armpje
AT 400
Man zoekt zijn verdwenen vrouw
AT 402
Dier als bruid
AT 410
Doornroosje
AT 42 5 C
Belle en het beest
AT 440
Kikkerkoning
AT 45 I
Meisje dat haar broers zoekt
AT 461
Drie haren uit de baard van de duivel
AT 470A
Stenen gast / Don Juan
AT 480
Vrouw Holle
AT 500
Repelsteeltje
AT 503
Twee bultenaars
AT 506
Dankbare dode
AT 510
Assepoester
AT 302
AT 303

440
AT

5I I

513
AT 530
AT

AT

533

545B
550
AT 55I
AT

AT

AT

555

AT $61
AT

562

AT 563
AT

565

AT

566

AT 570
AT 571
AT 592
AT 613
AT 650A
AT 660

AT- nummers
Eenoogje, Tweeoogje, Drieoogje

Zes wonderbaarlijke helpers
Prinses op de glazen berg
Falada
Gelaarsde kat
Gouden vogel (vuurvogel)
Water des levens
Piggelmee
Aladdin en de wonderlamp
Tondeldoos
Tafeltje dekje
Zeewater: waarom het zeewater
zout is
Fortunatus
Konijnenhoeder
Zwaan kleef aan
Dans in de doornstruik
Twee reisgezellen, of Waarheid en
Leugen
Sterke Jan
Drie dokters

VDK 864*

AT

875

AT 900
AT 90I
AT 910B-C
AT

AT

92 I
92 I B

VDK 92 IJ
AT 92 2
AT 922B

AT 927

Oedipus

AT 939A

Moordouders: ouders vermoorden
hun teruggekeerde zoon
Meesterdief het schathuis van

AT 950

Rhampsinitos
AT 952

Taal der dieren

AT 954

AT 676
AT 700

Ali Baba en de veertig rovers
Klein Duimpje

AT 955

AT 704

Prinses op de erwt
Meisje zonder handen

AT 759
VDK 77OÁ
AT 775
AT 777
VDK 777A *
AT 780
AT 782
AT 791
AT 844
AT 851

Sneeuwwitje
Moeder doodde ,mi j, vader at mij
Vrouwtje van Stavoren
Wensen vervuld
Jezus en Petrus op de dorsvloer
»AT 75oA Wensen vervuld
Engel en heremiet
Engelenwacht
Koning Midas (metAT 782)
Wandelende jood
Mannetje in de maan
Zingende doodsbeentjes
Koning Midas (metAT 775)
Nachtlogies van Jezus en Petrus
» AT 750A Wensen vervuld
Hemd van een gelukkig man
Prinses kan raadsel niet oplossen
»AT 85 IA Turandot

AT 851A
AT 852
AT 853

Turandot
Held dwingt prinses te zeggen: Dat is
een leugen' » AT 85 I A Turandot
Held vangt de prinses op haar eigen
woorden »AT .85i A "Turandot

Slimme boerenmeisje
Koning Lijsterbaard
Getemde feeks
Wijze raad
Slimme boerenjongen
Beste vriend en ergste vijand meebrengen » AT I 381 Vrouw die niet
zwijgen kon
Brutale jongen en heer
Koning en boer zonder zorgen
Gelaat van de koning op de munt
» AT 92 I Slimme boerenjongen
Rechterraadsels

AT 931

AT 671

AT 706
AT 709
AT 720
AT 736A
AT 750A
AT 752A

Pannenkoekenbakken als vrijerstest
» AT 1456 Bijziende vrijster

AT 95613
VDK 958Gó
AT 960
AT 990
AT 1000
AT I002

Soldaat en koning (incognito)
Veertig rovers » AT 676 Mi Baba en
de veertig rovers
Roverbruidegom
Dienstmeid doodt rovers
Appelvangproef

Zon brengt moord aan het licht
Schijndode vrouw
Niet boos worden
Bezit van de meester geruild voor
voedsel » AT TOOG Niet boos worden
AT 1004
Staarten in de modder » AT 922
Koning en boer zonder zorgen;
» AT I000 Niet boos worden
AT 1005
Weg maken »ATi000 Niet boos
worden
AT 1007
Vee gedood » AT I000 Niet boos
worden
AT I OOS
Huis in brand gestoken om bij te
lichten » AT i000 Niet boos worden
AT 1029
Boerin als koekoek in de boom
» AT 1000 Niet boos worden
AT 1030
Verdeling van de oogst
AT 1137
Polyphemus, de eenogige reus
AT I I86
Deurwaarder en duivel
VDK I 191A*
Stenen uilenborden
AT 1200-1350 Kamper Uien en Dokkamers
AT 1336
Maankaas: weerspiegeling van de
maan in het water voor een kaas
gehouden

AT-nummers441
AT I

35 1

AT I

35 IA*

360C
365
AT I 365A
AT I

AT I

AT I

365 B

AT 1 365c
AT I
AT

381

t 381 C

AT 1381D
AT I 384
AT 1415
AT 1451

Wie spreekt het eerst?
Verloren tong » AT 1 3 5 I Wie spreekt
het eerst?
Oude Hildebrand
Koppige vrouw
Vrouw drijft stroomopwaarts »

AT 1452
AT 1453
AT 1456
AT 1457
AT I 5 10
AT I 52 5
AT 1525H2
vDK 1525Z*

AT T 52 7A
AT I 5 35
AT 1536A
AT 2539
AT I 540
AT 1541
AT 1563

AT 1620
AT 1640
AT 1641

1645

653
AT 1685

doen (zeggen)?
i 691

Koppige vrouw
Geknipt of geschoren» AT 1 3 6 5

AT

Koppige vrouw

AT I

Luizenknipper » AT 1 365 Koppige
vrouw
Vrouw die niet zwijgen kon

AT

Begraven schaapskop » AT i 381
Vrouw die niet zwijgen kon
Man die een ei gelegd had»AT 1381
Vrouw die niet zwijgen kon
Domme echtgenote
Gelukkige Hans
IJverige meisje » AT 1456 Bijziende
Bezem op de drempel » AT 1456
Bijziende vrijster
Kaassnijden » AT 1456 Bijziende
vrijster
Sleutel in het vtas » AT 1456 Bijziende
vrijster
Bijziende vrijster
Drie lispelende meisjes » AT 1456
Bijziende vrijster
Houten Peter I Weduwe van Ephese
Meesterdief: de jongen die stelen
leerde
Gestolen ham » AT 1525 Meesterdief:
de jongen die stelen leerde
Japik-Ingberts -cyclus » AT 1525
Meesterdief: de jongen die stelen
leerde
Boerke Naas
Grote Klaas en Kleine Klaas (Unibos)

Oude vrouw in de kast» AT1792
Gestolen koe
List en lichtgelovigheid
Student uit het paradijs
Lange Winter
Een ofallebei? » AT 922 Koning en
boer zonder zorgen; » AT 1000 Niet
boos worden
Nieuwe kleren van de keizer

Dappere kleermaker
Dokter Weet -al I Boer Krekel

Droom van de schat op de brug
Rovers onder de boom
Domme bruidegom I Hond in de
soep » AT 1000 Niet boos worden;
» AT 1696 Wat had ik dan moeten

AT 1 3 6 5

vrijster
VDK 145 rA*

AT

AT I

AT

696

1697
i 730

AT I 73 5A
AT 1791
AT i 792
AT 1875
AT 1889
AT 1930
AT 19608
AT I96oH
AT 2021

Zoektocht om eten » AT i 653 Rovers
onder de boom
Wat had ik dan moeten doen (zeggen)?
Drie poepen om een koe

Vrijers in de kast
Gewijzigde lied » AT i 792 Gestolen
koe
Spoken op het kerkhof
Gestolen koe
Jongen aan de vossenstaart
Münchhausiaden

Luilekkerland
Reusachtige vis
Schip van Sinternuit
Haantje en hennetje » AT I 30
Bremer stadsmuzikanten

AT 2025
AT 2030

Varkens: waarom de varkens wroeten
Oud vrouwtje: er was eens een oud
vrouwtje
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Cheriton, Odo van » Kat de bel aanbinden
Cinderella » Assepoester
Claris mulieribus, De » Rechterraadsels

Clárus saga » Koning Lijsterbaard
Clemens, Samuel Langhorn » zie Twain, Mark
Clement Marot » Dappere kleermaker
Clements, Ron » Aladdin
Clodd, Edward » Repelsteeltje
Clutius, Theodorus »Jongen aan vossenstaart
Cluijte van Plaijerwater, Een » Oude Hildebrand
Cluyt, Dirk Outgaerts » zie Clutius, Theodorus
Cobsham, Adam van » Vrijers in de kast
Cock, Alfons de » Koning Lijsterbaard, Ondank,

Smid en duivel
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Namen en titels

Cocteau, Jean » Belle en het beest
Colmjon, G. » Tondeldoos
Contes de ma mère l'oye » Blauwbaard, Gelaarsde kat,
Roodkapje, Vrouw Holle
Coornhert, Dirk Volckertszoon » Schijndode vrouw
Corneille, Pierre » Belle en het beest, Stenen gast
Couperus, Louis » Belle en het beest, Blauwbaard,
Schijndode vrouw
Cox, Marian Roalfe » Assepoester
Cramer, Rie » Koning Lijsterbaard
Cranach, Lucas » Rechterraadsels
Creutzer, Christoff » Wandelende jood
Cuypers, Jacq. » Moeder doodde mij
Cyrillus » Muis en leeuw
Dahl, Roald » Roodkapje
Daly, Martin » Moeder doodde mij
Dante Alighieri » Mannetje in de maan
Daru, P.A.B. » Hemd van gelukkig man
Decamerone » Gestolen koe, Luilekkerland,
Schijndode vrouw, Vrijers in de kast
Deelder, Jules » Sneeuwwitje
Deifvan Brugge, De » Meesterdief en schathuis
Dekker, Thomas » Fortunatus
Demetrios van Phaleron » Muis en leeuw
Derrer, Konrad » Boerke Naas
Deutekom, Christine » Turandot
Deutsche Sagen » Droom van de schat, Stenen gast,
Vrouwtje van Stavoren
Deutsches Mdrchenbuch » Beer verliest staart,
Blauwbaard, Drakendoder, Haas en egel, Mannetje
in de maan, Meisje zoekt broers, Muis en leeuw,
Tafeltje dekje, Tovenaarsleerling, Zwaan kleef aan
Dijk, J. van » Stenen uilenborden
Dillingen, Athanasius von » Brutale jongen
Disciplina clericalis » Maankaas, Ondank, Wijze raad
Discoverie of witchcraft » Klein Duimpje
Disney, Walt » Aladdin, Assepoester, Belle en het
beest, Doornroosje, Haas en egel, Sneeuwwitje,
Tovenaarsleerling
Divina Commedia » Mannetje in de maan
Dmytryk, Edward » Blauwbaard
Doetjes, R. » Moordouders
Dolopathos » Meesterdief en schathuis, Meisje zoekt
broers, Polyphemus
Dom, Pol » Herdersjongen en reuzen, Zwaan kleef
aan
Don Giovanni » Stenen gast
Doni, Anton Francesco » Dier als bruid
Doornbosch, Ate » Moordouders, Oude Hildebrand

Doré, Gustave » Klein Duimpje en de reus, Münchhausiaden, Roodkapje
Draak, Maartje » Ondank
Dros, Imme » Nieuwe kleren van keizer
Duizend-en-één dag » Turandot, Vrijers in de kast
Duizend-en-één nacht » Aladdin, Ali Baba, Dier als
bruid, Droom van de schat, Gestolen koe, Man
zoekt vrouw, Meisje zonder handen, Polyphemus,
Prinses op de erwt, Prinsessen in onderwereld,
Reusachtige vis, Vrijers in de kast, Vrouw die niet
zwijgen kon
Dukas, Paul » Tovenaarsleerling
Dulac, Edmund » Prinses op de erwt
Dumas, A. » Stenen gast
Dyalogus Salomonis et Marcolphi » Slimme boerenjongen
Dykstra, Tiede Roelofs » Brutale jongen
Dykstra, Waling » Brutale jongen, Dans in de doornstruik, Dappere kleermaker, Droom van de schat,
Konijnenhoeder, Koning en boer, Meesterdief en
schathuis, Niet boos worden, Student uit paradijs,
Tafeltje dek je, Tondeldoos, Tweelingbroers,
Vrijers in de kast, Wie spreekt het eerst?, Zwaan
kleef aan
Edda » Rechterraadsels, Stenen uilenborden, Twee-

lingbroers, Zeewater wordt zout, Zwaan kleef aan
Ehrentraut, Heinrich Georg » Prinses op glazen
berg
Elisabeth Charlotte, Mademoiselle de Chartres
» Blauwbaard
Ems, Rudolf von » Dankbare dode
Engels, Graad » Wensen vervuld
Erasmus, Desiderius » Zon onthult moord
Esbatement van den appelboom, Het » Smid en duivel
Esopet » Druiven zijn zuur, Houten Peter, Ondank,
Wolf en de zeven geitjes
Esopus leven en Esopusfabulen, Van » Maankaas, Wolf
en de zeven geitjes
Euripides » Klein Duimpje en de reus, Polyphemus
FabulaeAesopicae » Druiven zijn zuur
Facta et dicta memorabilia » Rechterraadsels

Fairbanks, Douglas » Getemde feeks
Fantasia » Tovenaarsleerling
Faust » Moeder doodde mij
Fecunda ratis » Roodkapje

Feitsma, S.K. » Konijnenhoeder, Soldaat en koning
Fels, Jan Jacob » Kamper Uien
Fergus » Herdersjongen en reuzen

Namen en titels
Ferguut » Drakendoder, Herdersjongen en reuzen

Fernandel » Ali Baba
Ferwerda, M.A. » Dienstmeid doodt rovers
Fetscher, Iring » Bremer stadsmuzikanten
Fiorentino, Giovanni » Hemd van gelukkig man,
Meisje zonder handen
Fischart, Johann » Oud vrouwtje, Repelsteeltje
Focken Rass-Visser, Marie » zie Rass, oma
Focken Visser » zie Jabk Ohm
Foignet, Jacques » Gelaarsde kat
Fontenelle » Belle en het beest
Fonteyn, Bernard » Fortunatus
Ford, H J. » Meisje zoekt broers
Forman, Milos » Stenen gast
Francesca di Andrea, A. di » Wandelende jood
Frazer, J. » Reus zonder hart
Freud, Sigmund » Nieuwe kleren van keizer,
Oedipus, Repelsteeltje
Frey, Jacob » Wat had ik moeten doen?
Frisch, Max » Stenen gast
Fulda, Ludwig » Nieuwe kleren van keizer
Fungeri, Johannes » Droom van de schat
Galland, Antoine » Aladdin, Ali Baba, Dier als bruid,
Prinsessen in onderwereld
Gargantua en Pantagruel » Verdeling van de oogst
Gartengesellschaft » Wat had ik moeten doen?
Geest vanjan Tamboer, De » Dokter Weet-al,
Kamper Uien, Verdeling van de oogst
Gellert, Christian Fi rchtegott » Houten Peter,
Schijndode vrouw
Geschichtklitterung » Oud vrouwtje, Repelsteeltje
testa Romanorum » Androclus, Drie dokters, Fortunatus, Meesterdief en schathuis, Slimme boerenmeisje, Vrijers in de kast, Vrouw die niet zwijgen
kon, Wijze raad
Gezelle, Guido » Boerke Naas
Ghesellen die den bake stalen, Van 4/ » Meesterdief
Ghysels » Repelsteeltje
Gilliam, Terry » Münchhausiaden
Ginzburg, Carlo » Prinsessen in onderwereld
Giovanni, Ser » Meesterdief en schathuis
Gluck, Christoph Willibald (von) » Stenen gast
Gobii, Johannes, Junior » Dankbare dode, Taal der
dieren
Goethe, Johann Wolfgang (von) » Moeder doodde
mij, Tovenaarsleerling, Wandelende jood
Goeverneur, J J.A. » Reusachtige vis
Goldoni, Carlo » Stenen gast
Gomez, Madeleine-Angélique de » Dankbare dode
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Gontsjarova, Natalja » Getemde feeks
Gozzi, Carlo » Turandot
Grabbe, Christian Dietrich » Stenen gast
Grass, Gunther » Piggelmee
Grimm, gebroeders » passim
Grimmelshausen, Johann Jakob Christoph von »
Man in berenhuid
Grisar, Albert » Gelaarsde kat
Groot klugt-boeck » Wat had ik moeten doen?
Groot, Erven van weduwe Gysbert de » Luilekkerland
Gross, Milt » Roodkapje
Gulik, Robert van » Maankaas
Gunadhya » Dokter Weet-al
Haan, Tj.W.R. de » Wijze raad
Hackman, Oskar » Polyphemus
Halbertsma, Eeltsje » Kamper Uien, Spoken op
kerkhof
Halbertsma, Joost Hiddes » Kamper Uien,
Oud vrouwtje
Halde, Jean-Baptiste du » Houten Peter
Hanna uit Aleppo » Aladdin, Ali Baba
Hans Hannekemaaijers kluchtige lotgevallen »

Maankaas
Hansen, Christian Peter » Schip van Sinternuit
Hardt, Hermann von der » Oud vrouwtje
Hartland » Man zoekt vrouw
Hassenpflug, familie » Wolf en de zeven geitjes,
Zwaan kleef aan
Hassenpflug, Jeannette » Gelaarsde kat
Hassenpflug, Johanna Isabella » Roodkapje,
Tafeltje dek je
Hassenpflug, Marie » Doornroosje, Meisje zonder
handen, Roverbruidegom, Sneeuwwitje
Hauser-Schäublin » Moeder doodde mij
Haverschmidt, Francois » zie Paaltjens, Piet
Haxthausen, August von » Twee reisgezellen
Haxthausen, familie von » Dans in de doornstruik,
Tweelingbroers, Zwaan kleef aan
Haxthausen, Ludowine von » Ali Baba, Magische
vlucht
Haywood, Eliza » Hemd van gelukkig man
Hebel, Johann Peter » Wensen vervuld
Heide-Schneider, Christine van der » Magische
vlucht
Heijden, T J. van der » Mannetje in de maan
Helvetius van den Bergh, P.T. » Hemd van gelukkig
man
Herbert » Meesterdief en schathuis
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Namen en titels

Héritier, Mademoiselle L' » Regelsteekje
Herodotus » Luilekkerland, Meesterdief en schathuis, Prinses op de erwt, Vrouwtje van Stavoren
Hesiodus » Water des levens
Heupers, E. » Mannetje in de maan
Heyermans, Herman » Wandelende jood
Heymans, J.H. » Schip van Sintemuit
Heymans, Margriet» Eenoogje
Heyns, Zacharias » Muis en leeuw
Híchtum, Níenke van » Meesterdief, Oud vrouwtje
Hildegaersberch, Willem van » Ondank
Híldesheimer, Wolfgang » Turandot
Hillen van Hoochstraten, Michiel » Dans in de
doornstruik, Koning en boer, Slimme boerenjongen

Hist®ria animalium » Koning der vogels
Historia septem sapientium » Houten Peter, Taal der
dieren, Vrijers in de kast
Hofman, Wim » Angst leren
Hoffmann, E.T.A. » Stenen gast
Hogenberg, Frans » Kamper Uien
Hölderlin, Friedrich » Oedipus
Holland, Jan van » Koning en boer
Homberch, Henrick Eckert » Slimme boerenjongen
Homerus » Polyphemus
Hosemann, Theodor » Münchhausiaden
Huizenga-Onnekes, Eilinajohanna » Dienstmeid
doodt rovers, Moeder doodde mij, Niet boos
worden, Piggelmee, Sterke Jan, Wijze raad
Huizinga, Johan » Drakendoder
Huon de Bordeaux » Dans in de doornstruik
Humperdinck, Engelbert » Hans en Grietje
Hystorien ende fabulen van Ecopus, Dye »Maankaas,

Wolf en de zeven geitjes
Ibn-'Abdilhakam » Koning en boer
Ibn al-Hassan an-Nawagi, Muhammed » Twee
bultenaars

Image, Jean » Aladdin
Immermann, Karl » Münchhausiaden
Isings, H. » Ondank
Isouard, Nicolas » Aladdin
Jaarsma, A.A. » Assepoester, Dappere kleermaker,
Dier als bruid, Drie haren, Eenoogje, Falada,
Grote en Kleine Klaas, Herdersjongen en reuzen,
Kamper Uien, Konijnenhoeder, Koning en boer,
Man zoekt vrouw, Moeder doodde mij, Moordouders, Münchhausiaden, Niet boos worden, Ondank, Piggelmee, Rovers onder boom, Slimme

boerenjongen, Soldaat en koning, Spoken op kerk
uit paradijs, Taal der dieren, Tafeltje -hof,Studen
dekje, Turandot, Verdeling van de oogst, Vrijers
in de kast, Vrouw die niet zwijgen kon, Wolf en de
zeven geitjes, Zes helpers
Jabk Ohm » Dankbare dode
Jalal-ud-Din Rumi » Droom van de schat, Meester

-dief
Jansen, P. » Gouden vogel
Jatakas » Androclus, Jongen aan vossenstaart,
Slimme boerenmeisje

Jong, Hubertus de » Engelenwacht
Jong, Roel Píters de » Beer verliest staart, Belle en
het beest, Bremer stadsmuzikanten, Dier als bruid,
Drakendoder, Falada, Gelukkige Hans, Koning
Lijsterbaard, Luilekkerland, Man in berenhuid,
Meesterdief en schathuis, Prinses op glazen berg,
Taal der dieren, Tovenaarsleerling, Water des
levens, Zingende doodsbeentjes
Jongen gebeeten Jacke, Vanden » Dans in de doorn

-struik
Jovius, Paulus »Jongen aan vossenstaart

Juf errant, Le » Wandelende jood
Julianus de Afvallige » Hemd van gelukkig man
Julsing, Fred »Tondeldoos

Jung, Carl Gustav » Repelsteeltje
jutte, jan » Nieuwe kleren van keizer
Kahn, Otto » Repelsteeltje
Kammen, Wytse van » Tafeltje dek je
Kamperstukjes» Kamper Uien

Kan Pao » Prinsessen in onderwereld
Karel ende Elegast» Soldaat en koning
Karlmeinet » Droom van de schat

Kassajeps, Margaret » Roodkapje
Kästner, Erich » Münchhausiaden
Katbasarítsagara » Maankaas, Magische vlucht,
Meesterdief en schathuis, Prinses op de erwt,
Rovers onder boom, Vrijers in de kast
Keats, John » Man zoekt vrouw
Kempius, Cornelius » Vrouwtje van Stavoren
Kerkhof, S. » Piggelmee
Kerner, Justinus » Man in berenhuid
Kinder- and Hausmurcben: passim
Kirchhof, Hans Wilhelm » Houten Peter, Kamper
Uien, Wensen vervuld

Klaasse, Piet » Boerke Naas, Droom van de schat
Klazien uit Zalk » Koppige vrouw, Vrouw die niet
zwijgen kon

Kim Kobi je » Dappere kleermaker

Namen en titels
Klokman, Gerrit Jan » Twee reisgezellen
Klose, Fr. » Piggelmee
Kluchtige historie van jaakje met zin f iui je, De »
Dans in de doornstruik
Knaben Wunderborn, Des » Moeder doodde mij,
Schijndode vrouw

Kobus Van der Zee, Geeske » Koning en boer,
Slimme boerenjongen, Wandelende jood

Köhler-Zülch, Ines » Dier als bruid
Kok, J.H. » Kamper Uien
Kollewijn, R.A. » Student uit paradijs

Koning, Minne » Niet boos worden, Turandot,
Zes helpers
Konoon » Prinsessen in onderwereld
Kooi, Jurjen van der » Assepoester, Mannetje in de
maan, Moeder doodde mij, Slimme boerenjongen
Korporaal-Zeilmaker, Werdina » Moeder doodde
mij
Kroes, H.WJ. » Soldaat en koning
Krohn, Kaarle » Ondank
Kroon- Meijer, T. » Oude Hildebrand

Krosenbrink, GJ.H. » Bremer stadsmuzikanten,
Droom van de schat, Gouden vogel
Kuiper, A. » Dienstmeid doodt rovers
Kuiper, J. » Magische vlucht, Zwaan kleef aan
Kuipers, Jacques » Deurwaarder en duivel
Kuipers -Veenstra, Bontje » Herdersjongen en
•reuzen

Kurtze Beschreibung and Erzeblung von eínemJ
mtt Namenn Abasverus » Wandelende jood

La Fontaine, Jean de » Druiven zijn zuur, Haas en
egel, Houten Peter, Kat de bel aanbinden, Koppige
vrouw, Maankaas, Muis en leeuw, Ondank, Vrouw
die niet zwijgen kon, Wolf en de zeven geitjes
Laan, Komelis ter » Bijziende vrijster, Houten Peter
I.aide Tyolet » Drakendoder
Lanceloet en bet Bert met de witte vóet » Drakendoder
Landers, Lew » Aladdin
Langbein, August » Hemd van gelukkig man,
Spoken op kerkhof
Lanval » Man zoekt vrouw
Legenda Aurea » Drakendoder, Engelenwacht
Lenau, N. » Stenen gast
Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie » Belle en het
beest

Lesage, Alain René » Jongen aan vossenstaart,
Turandot
Levin, I. » Magische vlucht
Lewis, Jerry » Assepoester
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Libri VIII miraculorum » Deurwaarder en duivel

`Lied van Heer Halewijn' » Blauwbaard, Roverbruidegom
Liiie, K.M. de » Mannetje in de maan
Lincke, W. » Moeder doodde mij
Liungman, Waldemar » Dier als bruid, Man zoekt
vrouw, Meisje zonder handen, Prinsessen in onder
Tondeldoos

-werld,

Lof, Jan » Drie poepen, List en lichtgelovigheid
Loon, Jacobus van » Brutale jongen
Lubitsch, Ernst » Blauwbaard
Lucianus » Hemd van gelukkig man, Luilekkerland,
Miinchhausiaden, Reusachtige vis
Luik, Arnold van » Spoken op kerkhof
Luik, Egbert van » Roodkapje
Luther, Maarten » Kat de bel aanbinden
M., Jef » Luilekkerland
Maerlant,Jacob van » Drakendoder, Prinsessen in
onderwereld

Makntendu, Le » Moordouders
Man die lach gheborgen in ene scrine, Van enen » Vrijers

in de kast
Manikyasundara » Schijndode vrouw
Manuel, Juan » Nieuwe kleren van keizer, Verdeling
van de oogst
Map, Walther » Meesterdief
Marcks, Gerhard » Bremer stadsmuzikanten
Marie de France » Koppige vrouw, Man zoekt
vrouw, Wensen vervuld, Wolf en de zeven geitjes
Maríu saga » Polyphemus
Masudi, al- » Meesterdief, Prinses op de erwt
Matthijssen, Jan » Wijze raad
Maximus, Valerius » Rechterraadsels
Mechelen, Jan Aerts van » Wandelende jood
Meekel, Kees » Wandelende jood
Meer, Einte van der » Vrouw die niet zwijgen kon
Meer, Theunis van der » Koning en boer
Melander, Otho » Bijziende vrijster
Mercator, Johannes » Kamper Uien
Merles de tovenaar » Tovenaarsleerling
Mérode, Willem de » Wandelende jood
Mesens, Jacob » Luilekkerland
Metamorpbosen » Koning Midas, Tovenaarsleerling,
Wensen vervuld
Meulen, Tsjibbe Gearts van der » Taal der dieren
Meyer, Maurits de » Slimme boerenmeisje, Smid en
duivel
Meyere, Victor de » Dans in de doornstruik,
Drakendoder, Man zoekt vrouw
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Namen en titels

Meyles, Wim » Hans en Grietje, Roodkapje,
Wolf en de zeven geitjes
Midsummernight's Dream » Mannetje in de maan
Mille et une nuits, Les » Aladdin, Ali Baba
Minssen, Johann Friedrich » Gestolen koe
Moelands, J. » Dappere kleermaker
Molière » Belle en het beest, Stenen gast
Mont, Pol de » Jongen aan vossenstaart, Koning
Lijsterbaard, Ondank, Smid en duivel
Montanus, Martin » Dappere kleermaker, Eenoogje,
Hans en Grietje, Wat had ik moeten doen?
Moolenburgh, H.C. » Engelenwacht
Moschos, Johannes » Wandelende jood
Mourenín, Tobias » Dans in de doornstruik
Mozart, Wolfgang Amadeus » Stenen gast
Mulder, N J.B. » Prinsessen in onderwereld
Mulders, J. » Meesterdief
Müllenhoffs, Karl » Schip van Sinternuit
Muller, Hermen Jansz. » Dans in de doornstruik
Muller-Munster, Fr. » Falada
Multatuli » Piggelmee
Münchhausen, Karl Friedrich Hieronymus baron
von » Drie dokters, Jongen aan vossenstaart,
Miinchhausiaden
Muskus, Karl August » Twee bultenaars
Musker, John » Aladdin
Naturen bloeme, Der » Drakendoder
Naturis rerum, De » Koning der vogels

Neckam, Alexander » Koning der vogels
Nelle, Van » Piggelmee
Nevens, Rosalie » Repelsteeltje
Nezami, Mohammad Elyas ebn-e Yusof » Turandot
Niederldndische Sagen » Schijndode vrouw
Nieuwe historie van Fortunatus, Een » Fortunatus
Nijhoff, Martinus » Vrouwtje van Stavoren
Nikophoon » Luilekkerland
Nissim van Caïro (rabbi) » Engel en heremiet
Nivardus » Beer verliest staart, Bremer stadsmuzikanten
Nizami » Twee reisgezellen
Norijn, Hendrick » Reus zonder hart
Noydekijn » Wolf en de zeven geitjes
Nyeuwe clucht boeck, Een » Spoken op kerkhof,
Twee reisgezellen, Wat had ik moeten doen?
Oberg, Eilhart von » Drakendoder
Oedipus Rex » Oedipus
Old wives tale, The » Vrouw Holle
Onnekes, Johannes »Jongen aan vossenstaart,
Prinses op glazen berg

Orff, Carl » Slimme boerenmeisje
Ottokar graaf Wittgenstein » Repelsteeltje
Overbeke, Aernout van » Boerke Naas, Brutale
jongen, Gestolen koe, Koppige vrouw, Wensen
vervuld
Overtoomsche Marktschipper, De » Stenen gast
Ovidius » Koning Midas, Luilekkerland, Polyphemus, Tovenaarsleerling, Wensen vervuld
Paaltjens, Piet » Vrouwtje van Stavoren
Page, Denys » Polyphemus
Pal, George » Klein Duimpje
Pancatantra » Bremer stadsmuzikanten, Muis en
leeuw, Ondank, Vrouw die niet zwijgen kon,
Wensen vervuld
Panzer, Friedrich » Prinsessen in onderwereld
Parisiensis, Mattheus » Meisje zonder handen
Parnell, Thomas » Twee bultenaars
Parzival » Angst leren
Pasolini, Pier Paolo » Oedipus
Paul, John » Hans en Grietje
Pauli, Johannes » Gestolen koe, Koning en boer,
Meesterdief, Spoken op kerkhof, Wat had ik
moeten doen?
Paulus Diaconus » Vrouwtje van Stavoren
Pausanias » Meesterdief en schathuis
Pecorone » Hemd van gelukkig man, Meesterdief en
schathuis, Meisje zonder handen
Peele, George » Vrouw Holle
Penninc » Gouden vogel
Pentamerone » Assepoester, Doornroosje, Falada,
Gelaarsde kat, Hans en Grietje, Koning Lijsterbaard, Magische vlucht, Meisje zonder handen,
Raponsje, Sneeuwwitje, Tafeltje dekje, Tondeldoos, Tweelingbroers, Vrouw die niet zwijgen kon,
Vrouw Holle, Zes helpers
Perrault, Charles » Assepoester, Blauwbaard,
Doornroosje, Gelaarsde kat, Hans en Grietje,
Klein Duimpje en de reus, Roodkapje, Vrouw
Holle, Wensen vervuld
Persinette » Raponsje
Peschek, T. » Eenoogje
Pétis de la Croix, Francois » Turandot
Petronius » Houten Peter, Luilekkerland
Pfaffe Amis, Der » Nieuwe kleren van keizer
Phaedrus » Androclus, Druiven zijn zuur, Houten
Peter, Ondank
Pherekrates » Luilekkerland
Philoxenos » Brutale jongen
Physiologus » Reusachtige vis

Namen en titels
Piacevoli notti, Le » Gelaarsde kat, Meesterdief,

Tweelingbroers, Wie spreekt het eerst?
Pickford, Mary » Getemde feeks
Pieck, Anton » Falada, Sneeuwwitje, Tafeltje dek je,
Vrouwtje van Stavoren, Wolf en de zeven geitjes,
Zes helpers
Piperno, Pietro » Twee bultenaars
Plaijerwater, Een cluijte van » Oude Hildebrand
Pleij, Herman » Luilekkerland
Plinius » Androclus, Drakendoder
Plutarchus » Koning der vogels, Münchhausiaden,
Zon onthult moord
Poeschel, F J. » Luilekkerland
Poesjkin, Alexander Sergejewitsj » Stenen gast
Poggio, Bracciolini » Gestolen koe
Polívka, G. » Moeder doodde mij
Pomper, Hendrik » Vrouw die niet zwijgen kon
Ponte, Lorenzo da » Stenen gast
Poortinga, Ype » Belle en het beest, Bremer stadsmuzikanten, Dier als bruid, Dokter Weet -al,
Domme echtgenote, Drakendoder, Engel en heremiet, Falada, Fortunatus, Gelukkige Hans, Gouden vogel, Haas en egel, Kamper Uien, Konijnen hoeder, Koning Lijsterbaard, List en lichtgelovigheid, Luilekkerland, Man in berenhuid, Meesterdief en schathuis, Meisje zonder handen, Moeder
doodde mij, Munchhausiaden, Nieuwe kleren van
keizer, Ondank, Piggelmee, Polyphemus, Reus
zonder hart, Roodkapje, Slimme boerenjongen,
Slimme boerenmeisje, Soldaat en koning, Taal der
dieren, Tondeldoos, Tovenaarsleerling, Tweelingbroers, Vrouw Holle, Wat had ik moeten doen ?,
Water des levens, Wolf en de zeven geitjes, Zes
helpers, Zingende doodsbeentjes
Popma-Lunter, Maria Titia Catharina » Moeder
doodde mij
Poppema, J. » Grote en Kleine Klaas
Porter, Cole » Getemde feeks
Postma-Bies, Anna » Drie haren, Turandot
Presser, Jacob » Wandelende jood
Proefsteen van den Trouwringh » Schijndode vrouw
Prokofjev, Sergej Sergejevitsj » Assepoester
Pu Songlin » Schijndode vrouw
Puccini, Giacomo » Turandot
Pultrum, J. » Slimme boerenjongen
Pultrum, Thys » Dappere kleermaker
Raabe, Wilhelm » Angst leren
Rabelais, Francois » Verdeling van de oogst
Ramondt, Marie » Soldaat en koning
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Rafaël » Belle en het beest, Engelenwacht
Rashi (Rabbi Shelomo Itzhaki van Troyes) »
Maankaas
Raspe, Rudolf Erich » Miinchhausiaden
Rass, oma » Dankbare dode
Rechtsboek van Den Briel » Wijze raad
Reinaerts historie » Beer verliest staart, Ondank
Remi, Philippe de » Meisje zonder handen
Rich, Richard » Man zoekt vrouw
Richards, Laura E. » Belle en het beest
Richter, Ludwig » Dood als peetvader, Draken doder, Moeder doodde mij
Rijploeg, D. » Moordouders
Ringelnatz, Joachim » Roodkapje
Roberts, Warren E. » Vrouw Holle
Röhrich, Lutz » Polyphemus
Roi, Adenet le » Falada
Rölleke, Heinz » Moeder doodde mij
Roman de Renart » Beer verliest staart, Bremer stadsmuzikanten
Roman van Walewein » Dankbare dode, Drakendoder
Romulus » Androclus, Maankaas, Wolf en de zeven
geitjes
Roorda, dames » Moeder doodde mij, Oud vrouwtje
Rooth, Anna Brigitta » Assepoester
Rossini, Gioacchino Antonio » Assepoester
Rostand, E. » Stenen gast
Rotstein-Van den Brink, Klaasje » zie Klazien uit
Zalk
Rottmann, Friedrich Julius » Bijziende vrijster
Rubens, Peter Paul » Rechterraadsels
Rumpf, Marianne » Roodkapje
Runge, Philipp Otto » Moeder doodde mij,
Piggelmee
Ruyter, Jac. » Student uit paradijs
Sacchetti, Franco »Jongen aan vossenstaart
Sachs, Hans » Bremer stadsmuzikanten, Bijziende
vrijster, Dood als peetvader, Drie dokters, Fortunatus, Koning en boer, Luilekkerland, Maankaas,
Niet boos worden, Nieuwe kleren van keizer,
Spoken op kerkhof, Wensen vervuld
Saintyves, Paul » Klein Duimpje, Roodkapje
Salomon ende Marcolphus » Brutale jongen, Slimme
boerenjongen
Sano, di » Wie spreekt het eerst?
Saville, Philip » Oedipus
Saxo Grammaticus » Magische vlucht
Scharfenberg, Albrecht von » Man zoekt vrouw
Scharlensis, Ocko » Vrouwtje van Stavoren
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Schendel, Arthur van » Schijndode vrouw
Scherf, Walter »Janmantje, Meisje zonder handen,
Moeder doodde mij
Schiller, Friedrich » Drie haren, Turandot, Vrouwtje
van Stavoren, Zon onthult moord
Schilling, Friedrich Gustav » Dood als peetvader
Schimpf and Ernst » Gestolen koe, Meesterdief,
Spoken op kerkhof, Wat had ik moeten doen?
Schippers, J. » Slimme boerenjongen
Schlauraffenlandt » Luilekkerland
Schnitzler, Otto » Wandelende jood

Schoeck, O. » Piggelmee
Schoemaker, Arend » Fortunatus
Schoemaker-Sevenhuysen, J.H.E. » Fortunatus
Schouten, Klaas » Wijze raad
Schroder, Wilhelm Christian » Haas en egel
Schroter, Hans Rudolf von » Tondeldoos
Schubart, Christian Friedrich Daniel » Wandelende
jood

Schulz, Friedrich » Raponsje
Schuurman, Dirk » Dappere kleermaker, Dokter
Weet -al, Getemde feeks, List en lichtgelovigheid,
Slimme boerenjongen, Soldaat en koning,
Zon onthult moord

Scot, R. » Klein Duimpje
Scott, Walter » Hemd van gelukkig man
Sellers, Peter » Klein Duimpje
Seneca, Lucius Annaeus » Oedipus
Sercambi, Giovanni » Lange Winter, Meesterdief
en schathuis, Wie spreekt het eerst ?, Zes helpers
Serpent, Vanden » Ondank
Seven wyse mannen van Romen » Houten Peter,
Meesterdief en schathuis, Meisje zoekt broers,
Taal der dieren, Vrijers in de kast

Sevenhuysen » Fortunatus
Seversoen, Jan » Student uit paradijs
Shadwell, Thomas » Stenen gast
Shaffer, Peter » Stenen gast
Shakespeare, William » Getemde feeks, Mannetje in
de maan
Shaw, G.B. » Stenen gast
Shelley, Percy Bysshe » Wandelende jood
Sherrington, Odo van » Ondank
Siebert, Ferdinand » Sneeuwwitje
Simozi, Renato » Turandot
Simrock, Karl » Vrouwtje van Stavoren
Sinninghe, J.R.W. » Dappere kleermaker, Dokter
Weet-al, Drie poepen, Fortunatus, Gouden vogel,
Mannetje in de maan, Moeder doodde mij, Tafeltje
dekje, Tovenaarsleerling, Wolf en de zeven geitjes,
Zingende doodsbeentjes

Sleeping Beauty » Doornroosje
Smit, A. » Vrouw die niet zwijgen kon

Snow White and the seven dwarfs » Sneeuwwïtje

Soldaats, Trijntje » zie Wijbrands, Trijntje
Solinus » Drakendoder
Somadeva » Meesterdief en schathuis, Prinses op de
erwt, Rovers onder boom, Vrijers in de kast
Sophokles » Oedipus
Speckart, Hans » Koning Midas
St. Niklaes-gift » Dokter Weet -al, Gouden vogel,
Wie spreekt het eerst?
Staring, Antonie Christiaan Wynand » Twee bultenaars, Wensen vervuld

Steenhuisen, L.G. » Piggelmee
Stein, Heinrich Leopold » Sneeuwwitje
Steinhöwel, Heinrich » Druiven zijn zuur, Ondank,
Wolf en de zeven geitjes
Stevens, Simon » Ondank
Stinissen, Hendrikus » Taal der dieren
Straparola, Giovan Francesco » Drakendoder,
Gelaarsde kat, Meesterdief, Tweelingbroers,
Wie spreekt het eerst?
Strasshurger Rutselhucblein » Rechterraadsels
Strauss, Johann » Assepoester
Strawinsky, Igor » Gouden vogel, Oedipus, Reus
zonder hart
Stricker, Der » Deurwaarder en duivel, Koning en
boer, Nieuwe kleren van keizer
Strobl, Andreas » Brutale jongen
Sturleson, Snorri » Stenen uilenborden, Zeewater
wordt zout
Sue, Eugène » Wandelende jood
Summa praedicantium » Drie poepen

Sword in the stone, The » Tovenaarsleerling

Sytstra, Harmen » Bijziende vrijster, Brutale jongen,
Tweelingbroers

Tabari » Prinses op de erwt
Tacitus, Publius Cornelius » Man in berenhuid
Takahashi, Shinya » Aladdin
Taming of the Shrew, The » Getemde feeks

Tashlin, Frank » Assepoester
Taylor, Archer » Nieuwe kleren van keizer
Taylor, Elizabeth » Getemde feeks
Taylor, Sam » Getemde feeks
Teenstra, Maarten Douwes » Maankaas
Telekleides » Luilekkerland
Téllez, Gabriel » zie Tirso de Molina
Thompson, Stith » Meisje zonder handen, Moeder
doodde mij

Namen en titels
Thurston, Ernest Temple » Wandelende jood
Tieck, Ludwig » Gelaarsde kat, Roodkapje
Tiemersma, Siebren » Dokter Weet -al, Luilekkerland

Tiesing, Harm » Varkens wroeten
Ting, Nai-tung » Assepoester, Man zoekt vrouw
Tinneveld, A. » Niet boos worden, Taal der dieren
Tirso de Molina » Stenen gast
Tollen, H.F. » Smid en duivel
Tolstoj, Ljev » Stenen gast
Torec » Prinsessen in onderwereld
Toscanini, Arturo » Turandot
Tovervisje, Van het » Piggelmee
Traxler, Hans » Hans en Grietje
Trimberg, Hugo van » Dood als peetvader, Gestolen
koe

Tripitaka » Maankaas, Meesterdief en schathuis,
Muis en leeuw, Twee reisgezellen, Rovers onder
boom, Wat had ik moeten doen ?, Wie spreekt het
eerst?
Troelstra -Bokma de Boer, S.M.D. » zie Hichtum,

Nienke van
Tsjaikovski, P. » Doornroosje
Tubach, F.C. » Drie poepen, Fortunatus, Koning en
boer, Wijze raad

Twain, Mark » Appelvangproef, Gouden armpje
Twispraec der creaturen » Kat de bel aanbinden,
Koppige vrouw, Ondank

Uderzo, U. » Blauwbaard
Uffenbach, Zacharias van » Vrouwtje van Stavoren
Ulmer, Edgar G. » Blauwbaard
Ulrich, Jean-Baptist » Luilekkerland
Valckx, Jozef » Fortunatus
Vandersteen, Willy » Doornroosje
Velletti, Agostino » Schijndode vrouw
Venmans, Bob » Sneeuwwitje
Venne, Adriaen van de » Smid en duivel
Vergilius » Polyphemus
Vermakeljke Kluchtvertelder ofOprechte Guichelhoek »
Dappere kleermaker

Vermeylen, August » Wandelende jood
Verrips, Jojada » Moeder doodde mij
Verwenden keyser, Van den » Koning en boer
Viehmann, Dorothea » Belle en het beest, Dier als
bruid, Falada, List en lichtgelovigheid, Meisje
zonder handen, Slimme boerenmeisje, Turandot,
Zes helpers, Zon onthult moord
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Visser, Jan » Bremer stadsmuzikanten, Moeder
doodde mij
Visser -Bijma, W. » Falada
Vita Aesopi » Druiven zijn zuur
Vitae Patrum » Engel en heremiet
Vitry, Jacques van » Engel en heremiet, Koppige
vrouw
Vleuten, G. van de » Mannetje in de maan
Vloedbeld, Gerard B. » Mi nchhausiaden
Voitus van Hamme, Andries » Aladdin
Volksmdrcben der Deutschen » Twee bultenaars
Voltaire » Engel en de heremiet, Houten Peter
Vondel, Joost van den » Oedipus

Voragine, Jacobus de » Drakendoder, Engelenwacht
Vos Reynaerde, Van den » Beer verliest staart, Ondank
Voskuil, J J. » Meisje zonder handen
Vostaert, Pieter » Gouden vogel
Vries, Jan de » Doornroosje, Slimme boerenmeisje
Vries, Martsje de » Domme echtgenote, Luilekkerland

Vries, Theun de » Domme echtgenote
Vries, W.P. de » Wijze raad
Vulpius, C.A. » Konijnenhoeder
Wagenaar, Johan » Getemde feeks
Wagenaar, L. » Wijze raad
Wagenseil, J.C. » Oud vrouwtje
Wallraff, Gunther » Angst leren
Walschap, Gerard » Droom van de schat, Meester dief
Wartburgkrieg » Rechterraadsels

Wauquelin, Jean » Meisje zonder handen
Weerden, J.S. van » Moeder doodde mij
Wendover, Roger van » Wandelende jood
Wendunmath » Houten Peter, Kamper Uien,
Wensen vervuld

Werdin, Eberhard » Piggelmee
Wereld van Soo Moereman, De » Droom van de schat,

Meesterdief
Werner, Zacharias » Moordouders
Wernickes, August » Gelukkige Hans
Wickram, Jorg» Spoken op kerkhof
Wieland, C.M. » Belle en het beest
Wielandslied » Man zoekt vrouw
Wielsma, Cornelis » Koppige vrouw
Wiersma, Gerlof» Luilekkerland, Ondank
Wiersma, Wobbigje » Luilekkerland
Wijbrands, Trijntje »Jongen aan vossenstaart,
Prinses op glazen berg, Prinsessen in onderwereld,
Wijze raad
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Namen en titels

Wild, Henriette Dorothea (Dortchen) » Belle en het
beest, Hans en Grietje, Kikkerkoning, Meisje zoekt
broers, Repelsteeltje, Student uit paradijs, Vrouw
Holle, Zeewater wordt zout, Zingende doodsbeentjes
Wilder, Lee » Blauwbaard
Wilson, Margo » Moeder doodde mij
Winkler, Johan » Gouden armpje
Wiseman, Nicholas » Boerke Naas
Wolf, Johann Wilhelm » Schijndode vrouw
Wordsworth, William » Wandelende jood
Wouda, Jan Hepkes » Münchhausiaden
Wunderlich, Werner » Luilekkerland
Xenophon van Ephese » Schijndode vrouw
Ysengrimus » Beer verliest staart, Bremer stads-

muzikanten
Zangeres Zonder Naam » Rechterraadsels
Zeffirelli, Franco » Getemde feeks
Zeggelen, W J. van » Oud vrouwtje
Zijlstra, Ebel » Gouden vogel, Luilekkerland
Zijlstra, Jac. » Engelenwacht
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Namen of thema's in HOOFDLETTERS hebben een
eigen lemma.
Aalmacht » Schip van Sinternuit
aardappel » Verdeling van de oogst
aardman » zie kabouter
aambeeld » Smid en duivel
abt » Koning en boer
Achilles » Appelvangproef
Achtkante Boer » Boerke Naas, Stenen gast
adelaar » Koning der vogels
advocaat » Deurwaarder en duivel
afstaan van zuigeling » Raponsje, Repelsteeltje
Agrippina » Fortunatus
Ahasverus » Wandelende jood
ALADDIN EN DE WONDERLAMP »Tondeldoos
Alexander de Grote » Hemd van gelukkig man,
Koning Midas, Water des levens

armoede » Grote en Kleine Klaas, Hans en Grietje,
Drie haren, Hemd van gelukkig man, Klein Duimpje en de reus, Koning Lijsterbaard, Man in berenhuid, Niet boos worden, Rovers onder boom,
Stenen uilenborden, Vrouwtje van Stavoren
Arthur » Magische vlucht
arts » Dood als peetvader, Drie dokters, Fortunatus,
Hemd van gelukkig man, Wijze raad
Artur » Koning Artur
Asmodeüs » Vrouwtje van Stavoren
ASSEPOESTER

Attila » Engelenwacht

Andromeda » Drakendoder, Tweelingbroers
angst » Angst leren, Bremer stadsmuzikanten,
Gouden vogel, Kat de bel aanbinden, Man in
berenhuid, Spoken op kerkhof

baard » Drie haren
Badroelboedoer » Aladdin
Bacchus » Koning Midas
ballade » Moordouders
ballingschap » Mannetje in de maan, Meisje zonder
handen, Raponsje, Tweelingbroers
barbier » Koning Midas, Wijze raad
baron van Münchhausen » Jongen aan vossenstaart,
Münchhausiaden, Reusachtige vis
Bata-sprookje » Reus zonder hart, Tweelingbroers
Baucis » Wensen vervuld
bedelaar » Koning Lijsterbaard, Lange Winter,
Meisje zonder handen, Vrouwtje van Stavoren
bedrog » Drakendoder, Falada, Fortunatus, Gouden
vogel, Haas en egel, List en lichtgelovigheid,
Mannetje in de maan, Meesterdief, Nieuwe kleren
van keizer, Prinsessen in onderwereld, Student uit
paradijs, Tweelingbroers, Water des levens
beeld » Houten Peter, Stenen gast
beeldhouwer » Vrijers in de kast

ANGST LEREN

BEER: HOE DE BEER ZIJN STAART VERLOOR

Anna, zuster » Blauwbaard
Anneke Maan » Mannetje in de maan
Apollo » Koning Midas
appel » Appelvangproef, Moeder doodde mij,
Sneeuwwitje

beer »Jongen aan vossenstaart, Man in berenhuid,
Münchhausiaden, Sterke Jan, Tweelingbroers
beest » Belle en het beest
begrafenis » Bremer stadsmuzikanten, Schijndode
vrouw
begraven schaapskop » Vrouw die niet zwijgen kon
bel » Kat de bel aanbinden

ALI BABA EN DE VEERTIG ROVERS

almanak » Androclus, Dappere kleermaker, Deurwaarder en duivel, Dokter Weet-al, Getemde
feeks, Konijnenhoeder, Luilekkerland, Reusachtige
vis, Rovers onder boom, Schip van Sinternuit, Taal
der dieren, Twee bultenaars, Varkens wroeten,
Wensen vervuld, Wie spreekt het eerst?, Zeewater
wordt zout, Zes helpers
Amor en Psyche » Belle en het beest
Ampedo » Fortunatus
amputatie » Meisje zonder handen, Niet boos worden
Andolosia » Fortunatus
ANDROCLUS EN DE LEEUW

APPELVANGPROEF

arend » Tovenaarsleerling
Argonauten » Magische vlucht, Zes helpers

BELLE EN HET BEEST

beloning » Dokter Weet-al, Drie haren, Gelukkige
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Hans, Koning en. boer, Meesterdief en schathuis,
Ondank, Prinsessen in onderwereld, Repelsteeltje,
Soldaat en koning, Twee bultenaars, Vrouw Holle,
Wensen vervuld, Zeewater wordt zout, Zes helpers
bende van Bakelandt » Appelvangproef
berenhuid » Man in berenhuid
beschermengel » Engelenwacht
beste vriend en ergste vijand meebrengen » Vrouw
die niet zwijgen kon
beurs » Fortunatus
bezem op de drempel » Bijziende vrijster
bezit van de meester geruild voor voedsel » Niet boos
worden
biggetjes » Wolf en de zeven geitjes
bíjlichten » Niet boos worden
BIJZIENDE VRIJSTER
BLAUWBAARD

Blauwe Schuur » Stenen uilenborden
blind » Bijziende vrijster, Falada, Meesterdief en

schathuis, Polyphemus, Raponsje, Twee reisgezellen, Water des levens
Boeddha » Androclus, Jongen aan vossenstaart,
Wensen vervuld
boer: passim

Boer Eenos » Grote en Kleine Klaas
Boer Krekel » Dokter Weet -al
Boerin als koekoek in de boom » Niet boos worden
BOERSE NAAS

boom (ook: magische) » Assepoester, Eenoogje,
Moeder doodde mij, Rovers onder boom, Smid en
duivel
Boontje, strootje en kooltje vuur » Bremer stadsmu-

zikanten
boosheid » Niet boos worden
bot » Moeder doodde mij, Zingende doodsbeentjes
brand » Engel en heremiet, Niet boos worden
Brandaan » Reusachtige vis
BREMER STADSMUZIKANTEN

broers » Fortunatus, Gouden vogel, Konijnenhoeder, Meesterdief, Meisje zoekt broers, Niet boos
worden, Prinses op glazen berg, Tafeltje dek je,
Turandot, Tweelingbroers, Water des levens, Zes
helpers, Zingende doodsbeentjes, Zwaan kleef aan
brug » Droom van de schat
Brunhilde » Prinses op glazen berg
BRUTALE JONGEN EN DE HEER

Braun » Ondank
bultenaar » Twee bultenaars
burgemeester » Vrouw die niet zwijgen kon, Zwaan
kleef aan

Calaf » Turandot
Carabas » Gelaarsde kat
Charadrius » Dood als peetvader
Cocagne » Luilekkerland
Cupido en Psyche » Belle en het beest
cycloop » Polyphemus
dankbaar dier » Androclus, Man zoekt vrouw, Reus
zonder hart, Tweelingbroers, Water des levens
DANKBARE DODE » Gelaarsde kat
DANS IN DE DOORNSTRUIK
DAPPERE KLEERMAKER

deur » Rovers onder boom, Wolf en de zeven geitjes
DEURWAARDER EN DUIVEL

diefstal » Beer verliest staart, Brutale jongen, Dokter
Weet-al, Drie dokters, Engel en heremiet, Gestolen koe, Gouden armpje, Gouden vogel, Klein
Duimpje, Lange Winter, Mannetje in de maan,
Meesterdief, Meesterdief en schathuis, Niet boos
worden, Prinses op glazen berg, Prinsessen in onderwereld, Spoken op kerkhof, Student uit para
Zeewater wordt zout, Zingende doodsbeen--díjs,
tjes, Zwaan kleef aan
DIENSTMEID DIE DE ROVERS DDODT

dienstmeid » Roverbruidegom
DIER ALS BRUID

dieren en dingen op reis » Bremer stadsmuzikanten
dierentaal » Taal der dieren
dierhelper » Androclus, Assepoester, Dier als bruid,
Drakendoder, Eenoogje, Falada, Gelaarsde kat,
Gouden vogel, Hans en Grietje, Man zoekt vrouw,
Prinsessen in onderwereld, Reus zonder hart,
Tondeldoos, Tweelingbroers, Water des levens
dode die terugkeert » Gouden armpje, Schijndode
vrouw, Spoken op kerkhof, Stenen gast
Dokkumer » Kamper Uien
DOKTER WEET -AL / BOER KREKEL

domheid » Angst leren, Domme echtgenote, Drie
poepen, Gelukkige Hans, Gestolen koe, Grote en
Kleine Klaas, Kamper Uien, Koning Midas, Lange
Winter, Listen lichtgelovigheid, Maankaas, Niet
boos worden, Polyphemus, Rovers onder boom,
Smid en duivel, Stenen uilenborden, Student uit
paradijs, Taal der dieren, Verdeling van de oogst,
Vrouw die niet zwijgen kon, Wat had ik moeten
,

doen ?, Wensen vervuld
dominee » Engelenwacht, Gestolen koe, Spoken op
kerkhof

domme bruidegom » Niet boos worden, Wat had ik
moeten doen?

Thema's, motieven en verhaalfiguren
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Donjuan » Stenen gast

Elegast » Soldaat en koning
elf » Twee bultenaars

DOOD ALS PEETVADER

ENGEL EN HEREMIET

Dood (personif.) » Dood als peetvader, Engel en
heremiet, Smid en duivel
doodsbeen » Moeder doodde mij, Zingende doods

engel » Engel en heremiet, Engelenwacht, Meester
-dief,
Moeder doodde mij

DOMME ECHTGENOTE

ENGELENWACHT

-bentjs
doodshemd » Gouden armpje
DOORNROOSJE

doornstruik, doornhaag» Dans in doornstruik,
Doornroosje
dorsvloer » Wensen vervuld
draak » Drakendoder, Magische vlucht, Man zoekt
vrouw, Ondank, Prinsessen in onderwereld,
Tweelingbroers
DRAKENDODER » Tweelingbroers
drempel » Bijziende vrijster
drie biggetjes » Wolf en de zeven geitjes

Ephese (weduwe van) » Houten Peter
erfenis » Gelaarsde kat
erwtentest » Prinses op de erwt
Etana-mythe » Prinsessen in onderwereld
everzwijn » Haas en egel
ezel » Bremer stadsmuzikanten, List en lichtgelovigheid, Meesterdief, Tafeltje dek je
ezelsoren » Koning Midas
FALADA

fee » Assepoester, Doornroosje, Eenoogje, Raponsje,

drie lispelende meisjes » Bijziende vrijster

Vrouw Holle, Wensen vervuld
Feniks » zie Phoenix
Filemop » Smid en duivel
filosoof » Wijze raad

DRIE POEPEN OM EEN KOE

FORTUNATUS

Drieoogje » Eenoogje

Freya » Sneeuwwitje, Stenen uilenborden
fruit » Fortunatus
fuik »Vrouw die niet zwijgen kon

DRIE DOKTERS
DRIE HAREN UIT DE BAARD VAN DE DUIVEL

DROOM VAN DE SCHAT OP DE BRUG

droom » Drie haren, Droom van de schat, Oedipus,
Tondeldoos
DRUIVEN ZIJN ZUUR

duif» Assepoester, Taal der dieren
duivel » Deurwaarder en duivel, Dood als peetvader,
Drakendoder, Drie haren, Drie poepen, Janmantje,
Man in berenhuid, Man zoekt vrouw, Meisje zonder handen, Polyphemus, Smid en duivel, Spoken
op kerkhof, Stenen uilenborden, Sterke jan, Tafel
dekje, Tovenaarsleerling, Twee bultenaars, -tje
Tweelingbroers, Verdeling van de oogst, Vrouw
die niet zwijgen kon, Vrouwtje van Stavoren,
Zeewater wordt zout
duivelspact »Man in berenhuid, Meisje zonder
handen, Repeisteeltje, Smid en duivel, Stenen
uilenborden, Verdeling van de oogst
Duivelsschuur » Stenen uilenborden
dwerg » Piggelmee, Prinsessen in onderwereld,
Repelsteeltje, Reus zonder hart, Sneeuwwitje
Een of allebei? » Koning en boer, Niet boos worden
Eenoog » Polyphemus
EENOOGJE, TWEEOOGJE, DRIEOOGJE

Eenos » Grote en Kleine Klaas
egel » Haas en egel
ei » Reus zonder hart, Vrouw die niet zwijgen kon

galg » Gouden armpje, Twee reisgezellen, Stenen
gast
Galiëne » Herdersjongen en reuzen
gans » Gelukkige Hans, Ondank, Zwaan kleef aan
ganzenhoedster» Falada
gast » Stenen gast
gedaanteverandering » Belle en het beest, Dier als
bruid, Fortunatus, Gelaarsde kat, Gouden vogel,
Kikkerkoning, Magische vlucht, Man zoekt vrouw,
Meisje zoekt broers, Moeder doodde mij, Reus
zonder hart, Tovenaarsleerling
geest » Aladdin, Dankbare dode, Tondeldoos, Twee
bultenaars
geit » Eenoogje, Tafeltje dekje, Wolf en de zeven
geitjes
geknipt of geschoren » Koppige vrouw
GELAARSDE SAT

gelaat van de koning » Slimme boerenjongen
geld » Drie poepen
GELUKKIGE HANS

genezen » Fortunatus, Gouden vogel, Polyphemus,
Raponsje, Twee reisgezellen, Smid en duivel,
Water des levens
geschenk » Moeder doodde mij, Slimme boerenmeisje, Zingende doodsbeentjes
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geschoren » Koppige vrouw
gestolen ham » Meesterdief

hannekemaaier » Drie poepen, Maankaas
HANS EN GRIETJE

GESTOLEN KOE
GETEMDE FEEKS

gevelsteen » Dienstmeid doodt rovers, Schijndode
vrouw
gewijzigd lied » Gestolen koe
glazen berg » Belle en het beest, Gouden vogel,
Meisje zoekt broers, Prinses op glazen berg
glazen bruggetje » Moeder doodde mij
glazen kist » Sneeuwwitje
glazen muiltje » Assepoester
God » Engel en heremiet, Mannetje in de maan,
Piggelmee, Spoken op kerkhof
gouddraad (spinnen uit stro) » Repelsteeltje

Hans Onverzaagt » Dappere kleermaker
haring » Koning der vogels
hart » Drie dokters, Kikkerkoning, Reus zonder hart,

Tweelingbroers
haven » Vrouwtje van Stavoren
Hefaistos » Smid en duivel, Zwaan kleef aan
heilige » Androclus, Vrouwtje van Stavoren
heks » Hans en Grietje, Janmantje, Kikkerkoning,
Konijnenhoeder, Magische vlucht, Raponsje,
Sneeuwwitje, Tondeldoos, Twee bultenaars,
Tweelingbroers, Zes helpers
hel » Deurwaarder en duivel, Smid en duivel, Stenen

gast, Zeewater wordt zout
held » passim

GOUDEN ARMPJE

gouden bal » Kikkerkoning
gouden berg » Man zoekt vrouw
gouden gans » Zwaan kleef aan
gouden haren » Falada, Drie haren, Raponsje
gouden paard » Gouden vogel
gouden schoen » Assepoester
gouden vijzel » Slimme boerenmeisje
GOUDEN VOGEL » Tweelingbroers
goudvis » Piggelmee
goudwens » Koning Midas
graf » Gouden armpje, Schijndode vrouw, Zingende
doodsbeentjes

grafschennis » Gouden armpje, Schijndode vrouw
Grietje » Hans en Grietje
griezelen » Angst leren
grootmoeder » Roodkapje, Zeewater wordt zout

HEMD VAN EEN GELUKKIG MAN

hemel » Smid en duivel
Hendrik de Leeuw » Androclus
Henneke Maan » Mannetje in de maan
hennetje » Bremer stadsmuzikanten
Hepkes Wouda, Jan » Münchhausiaden, Reusachtige

vis
herder » Herdersjongen en reuzen, Koning en boer,
Zingende doodsbeentjes
HERDERSJONGEN EN DE DRIE REUZEN

heremiet » Engel en heremiet
Hermes » Verdeling van de oogst
hersens » Taal der dieren
hert » Drakendoder, Magische vlucht, Meisje zoekt
broers, Münchhausiaden, Taal der dieren, Twee-

haas » Beer verliest staart, Haas en egel, Ondank,
Tovenaarsleerling, Tweelingbroers, Varkens
wroeten, Vrouw die niet zwijgen kon

lingbroers
Hildebrand » Oude Hildebrand
hoed » List en lichtgelovigheid
Holle » Vrouw Holle
hond » Bremer stadsmuzikanten, Drakendoder,
Getemde feeks, Haas en egel, Jongen aan vossenstaart, Niet boos worden, Ondank, Oud vrouwtje,
Taal der dieren, Tondeldoos, Tovenaarsleerling,
Tweelingbroers, Verdeling van de oogst, Vrouw
die niet zwijgen kon
hond in de soep » Niet boos worden
hoorn » Fortunatus, Vrouw Holle
Horus » Twee reisgezellen
Hortense » Magische vlucht

Halewijn » Blauwbaard, Roverbruidegom
ham » Meesterdief
hand » Drie dokters, Meisje zonder handen
handicap » Bijziende vrijster, Meisje zonder handen,
Twee bultenaars

houtsprokkelaar » Mannetje in de maan
huis in brand gestoken » Niet boos worden
Huis met de Hoofden » Dienstmeid doodt rovers
Huis ten Halven » Smid en duivel

GROTE KLAAS EN KLEINE KLAAS

» Listen lichtgelo-

vigheid, Rovers onder boom
Gulden Vlies » Magische vlucht, Zes helpers
haan » Bremer stadsmuzikanten, Stenen uilenborden, Taal der dieren, Tovenaarsleerling, Wat had
ik moeten doen?
haantje en hennetje » Bremer stadsmuzikanten
haar » Drie haren, Raponsje
HAAS EN EGEL

HOUTEN PETER / WEDUWE VAN EPHESE
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huwelijk » Aladdin, Angst leren, Belle en het beest,
Dankbare dode, Dappere kleermaker, Dier als
bruid, Doornroosje, Drakendoder, Eenoogje, Falada, Gelaarsde kat, Getemde feeks, Gouden vogel,
Drie haren, Herdersjongen en reuzen, Kikkerkoning, Konijnenhoeder, Koning Lijsterbaard, Magische vlucht, Man in berenhuid, Man zoekt vrouw,
Meesterdief, Meesterdief en schathuis, Meisje
zoekt broers, Meisje zonder handen, Oedipus,
Prinses op glazen berg, Prinsessen in onderwereld,
Raponsje, Repelsteeltje, Reus zonder hart, Slimme
boerenmeisje, Sneeuwwitje, Soldaat en koning,
Tondeldoos, Turandot, Tweelingbroers, Water
des levens, Zes helpers, Zon onthult moord, Zwaan
kleef aan
Ibykus » Zon onthult moord
ijverig meisje » Bijziende vrijster
IJzeren Heinrich » Kikkerkoning
Ilsebill » Piggelmee
incest » Assepoester, Meisje zonder handen,
Oedipus, Sneeuwwitje
incognito » Gouden vogel, Herdersjongen en
reuzen, Moordouders, Prinses op glazen berg,
Soldaat en koning
Ingberts- cyclus » Meesterdief
Iokaste » Oedipus
Isegrim » Beer verliest staart, Ondank
Iskander » Koning Midas

jacht » Magische vlucht, Meisje zoekt broers,
Münchhausiaden
Jacke » Dans in de doornstruik
jager » Roodkapje, Sneeuwwitje, Tweelingbroers
JANMANTJE IN HET PAPIEREN HUISJE

Janneke Maan » Mannetje in de maan
Japik-Ingberts- cyclus » Meesterdief
Jasconus » Reusachtige vis
jeneverbesstruik » Moeder doodde mij
jeugdbron » Luilekkerland
Jezus » Engel en heremiet, Smid en duivel, Wande-

lende jood, Wensen vervuld
Jona » Reusachtige vis
JONGEN AAN DE VOSSENSTAART

jood » Dans in de doornstruik, Wandelende jood
Jupiter » Wensen vervuld
kaartspel (winnend) » Magische vlucht, Smid en
duivel
kaas » Maankaas
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kaassnijden » Bijziende vrijster
kabouter (aardman) » Magische vlucht, Prinses op
glazen berg, Prinsessen in onderwereld, Repelsteeltje, Twee bultenaars, Zes helpers
Kaïn » Mannetje in de maan, Wandelende jood
kalf » List en lichtgelovigheid
kamer (verboden) » Blauwbaard, Tovenaarsleerling,

Vrouw Holle
Kamper steur » Kamper Uien
KAMPER UIEN EN DOKKUMERS

kandelaar » Vrijers in de kast
kannibalisme » Doornroosje, Gouden armpje, Hans
en Grietje, Janmantje, Meisje zoekt broers, Moeder
doodde mij, Roodkapje, Sneeuwwitje
kanonskogel » Münchhausiaden
kast » Gestolen koe, Vrijers in de kast, Wijze raad
kastelein » List en lichtgelovigheid, Tafeltje dek je
KAT DE BEL AANBINDEN

kat » Bremer stadsmuzikanten, Dier als bruid,
Drie dokters, Gelaarsde kat, Kat de bel aanbinden,
Taal der dieren
keizer » Koning en boer, Nieuwe kleren van keizer
kerkhof » Spoken op kerkhof, Stenen gast, Zingende
doodsbeentjes
kettingsprookje » Oud vrouwtje, Wat had ik moeten
doen?
kikker » Dier als bruid, Gelukkige Hans, Haas en
egel, Kikkerkoning, Taal der dieren
KIKKERKONING

kindermoord » Klein Duimpje en de reus, Moeder
doodde mij
kinderwens » Doornroosje, Klein Duimpje, Moeder
doodde mij, Sneeuwwitje
kip » Ondank, Taal der dieren
kleding » Nieuwe kleren van keizer
kleermaker » Dappere kleermaker
KLEIN DUIMPJE » Klein Duimpje en de reus
KLEIN DUIMPJE EN DE REUS

Kleine Klaas » Grote en Kleine Klaas, List en
lichtgelovigheid, Rovers onder boom
kleren van de keizer » Nieuwe kleren van keizer
kluizenaar » Engel en heremiet
knippen » Koppige vrouw
knuppel » Tafeltje dekje
koe » Gelukkige Hans, Gestolen koe, Klein
Duimpje, Rovers onder boom, Taal der dieren,
Tovenaarsleerling
koekenpan » Wie spreekt het eerst?
koekoek » Niet boos worden
koffiemolen (magisch) » Zeewater wordt zout
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lied » Gestolen koe, Moeder doodde mij, Moordouders, Oud vrouwtje, Oude Hildebrand, Zingende
doodsbeentjes
lijkschennis » Gouden armpje, Schijndode vrouw
Lijsterbaard » Koning Lijsterbaard
lispelende meisjes » Bijziende vrijster

KONIJNENHOEDER

koning: passim
koning Artur » Drakendoder, Gouden vogel,
Herdersjongen en reuzen, Tovenaarsleerling,
Twee bultenaars
KONING DER VOGELS
KONING EN DE BOER ZONDER ZORGEN

LIST EN LICHTGELOVIGHEID

KONING LIJSTERBAARD

list » Appelvangproef, Beer verliest staart, Belle en
het beest, Boerke Naas, Bremer stadsmuzikanten,
Brutale jongen, Dappere kleermaker, Dood als
peetvader, Fortunatus, Gestolen koe, Getemde
feeks, Grote en Kleine Klaas, Haas en egel, Hans
en Grietje, Janmantje, Jongen aan vossenstaart,
Konijnenhoeder, Koning en boer, List en lichtgelovigheid, Maankaas, Magische vlucht, Meesterdief, Meesterdief en schathuis, Niet boos worden,
Ondank, Oude Hildebrand, Polyphemus, Roverbruidegom, Slimme boerenmeisje, Smid en duivel,
Stenen uilenborden, Tondeldoos, Tweelingbroers,
Varkens wroeten, Verdeling van de oogst, Vrouw
die niet zwijgen kon, Zes helpers
Loki » Stenen uilenborden
longen » Sneeuwwitje
LUILEKKERLAND » Zeewater wordt zout
Luizenknipper » Koppige vrouw
lustmoord » Blauwbaard

KONING MIDAS

» Koning Lijsterbaard, Wensen ver
-vuld

kookpot (magisch) » Zeewater wordt zout
kooltje vuur » Bremer stadsmuzikanten
KOPPIGE VROUW

koren » Vrouwtje van Stavoren
Koschej » Gouden vogel, Reus zonder hart
koster » Gestolen koe, Koning en boer, Spoken op
kerkhof, Zwaan kleef aan
kraanvogel » Zon onthult moord
krachtproef » Angst leren, Dappere kleermaker
krant » Moordouders
kreeft » Haas en egel
krekel » Dokter Weet-al
kruis » Dappere kleermaker, Tondeldoos, Wandelende jood
kus » Doornroosje, Kikkerkoning, Magische vlucht,
Sneeuwwitje, Tondeldoos

laars » Gelaarsde kat, Klein Duimpje en de reus,
Man zoekt vrouw
lachen » Zwaan kleef aan
Laios » Oedipus
lamp » Aladdin
land- en waterschip » Zes helpers, Zwaan kleef aan
LANGE WINTER » Rovers onder boom, Student uit
paradijs
leeuw » Androclus, Man zoekt vrouw, Muis en leeuw,
Taal der dieren, Tovenaarsleerling, Tweeling
-broes
Leffert » Dappere kleermaker
leugen » Mannetje in de maan, Tafeltje dek je,
Turandot, Twee reisgezellen, Vrouw die niet
zwijgen kon
leugenachtige geit » Tafeltje dek je
leugenbaron » Miinchhausiaden
levenslicht » Dood als peetvader, Smid en duivel
levensteken » Tweelingbroers
levenswater » Gouden vogel, Water des levens
lever » Gouden armpje, Sneeuwwitje, Tweeling
-broes
Leviathan » Drakendoder, Reusachtige vis, Schip
van Sinternuit

maag » Klein Duimpje
maaien » Koppige vrouw
maan » Maankaas, Mannetje in de maan, Munchhausiaden, Sneeuwwitje
MAAN KAAS

maanmannetje » Mannetje in de maan
Machandelboom » Moeder doodde mij
MAGISCHE VLUCHT » Raponsje, Zes helpers
Mammelokker » Rechterraadsels
man die een ei gelegd had » Vrouw die niet zwijgen
kon
MAN IN DE BERENHUID

Manneke Maan » Mannetje in de maan
MANNETJE IN DE MAAN

Mannigfuald » Schip van Sinternuit
mantel » Fortunatus, Man zoekt vrouw
MAN ZOEKT ZIJN VERDWENEN VROUW

Marcolfus » Slimme boerenjongen
Mardschana » Ali Baba
markies van Carabas » Gelaarsde kat
marskramer » Twee reisgezellen
meester » Niet boos worden
MEESTERDIEF: DE JONGEN DIE STELEN LEERDE
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» Fortunatus, Nietboosworden, Wensen
vervuld
Niemand (als naam) » Polyphemus

MEESTERDIEF: HET SCHATHUIS VAN RHAMP-neus

SINITOS

meesterdief » Meesterdief, Meesterdief en schathuis,
Soldaat en koning

NIET BOOS WORDEN

MEISJE DAT HAAR BROERS ZOEKT

NIEUWE KLEREN VAN KEIZER

MEISJE ZONDER HANDEN

Nobel » Ondank
Nobiskroeg » Smid en duivel
noten » Spoken op kerkhof

Meleager » Dood als peetvader
Melusine » Meisje zoekt broers
menseneter » zie reus
Mercurius » Wensen vervuld
mes (magisch) » Tweelingbroers
Michaël » Drakendoder, Engelenwacht
Midas » Koning Midas
minister » Nieuwe kleren van keizer, Soldaat en
koning
modder » Koning en boer, Niet boos worden

Oberon » Dans in de doornstruik, Soldaat en koning
Odin » Rechterraadsels
Odysseus » Appelvangproef, Polyphemus
OEDIPUS » Drakendoder
offer » Drakendoder
Oli Rinkrank » Prinses op glazen berg
omgekeerde wereld » Luilekkerland

MOEDER DOODDE MIJ, VADER AT MIJ

ONDANK IS 'S WERELDS LOON

molen (magisch) » Zeewater wordt zout
molensteen » Moeder doodde mij, Sterke Jan
monster » Belle en het beest, Drakendoder, Ondank
moord » Blauwbaard, Dienstmeid doodt rovers,
Engel en heremiet, Engelenwacht, Gestolen koe,
Grote en Kleine Klaas, Hans en Grietje, Janmantje,
Klein Duimpje en de reus, Man zoekt vrouw, Moeder doodde mij, Moordouders, Niet boos worden,
Oedipus, Roverbruidegom, Wijze raad, Zingende
doodsbeentjes, Zon onthult moord

onderwereld » Belle en het beest, Dood als peetvader, Magische vlucht, Prinsessen in onderwereld
onthoofden » Meesterdief en schathuis
onttoveren » Belle en het beest, Dier als bruid,
Gouden vogel, Kikkerkoning, Man zoekt vrouw,
Meisje zoekt broers, Tweelingbroers
ontwaken » Doornroosje, Schijndode vrouw,
Sneeuwwitje
onzichtbaar » Nieuwe kleren van keizer, Water des
levens
oog » Drie dokters, Polyphemus, Twee reisgezellen,
Tondeldoos
oogst » Verdeling van de oogst
oor » Niet boos worden
oorlog » Dappere kleermaker, Münchhausiaden
opdracht » Aladdin, Assepoester, Belle en het beest,
Dappere kleermaker, Dier als bruid, Drie haren,
Gouden vogel, Konijnenhoeder, Magische vlucht,
Meesterdief, Meisje zoekt broers, Oude Hilde brand, Prinses op glazen berg, Prinsessen in onderwereld, Reus zonder hart, Slimme boerenmeisje,
Vrouw Holle, Zes helpers, Zingende doodsbeen tjes, Zwaan kleef aan
Orpheus » Koning Midas
os » Meesterdief
Oud-Bovetje » Wolf en de zeven geitjes

MOORDOUDERS: OUDERS VERMOORDEN HUN
TERUGGEKEERDE ZOON

Moriaen » Drakendoder
mouw » Gouden armpje, Meisje zoekt broers
Mozes » Engel en heremiet, Mannetje in de maan
muiltje » zie glazen muiltje
MUIS EN DE LEEUW

muis » Kat de bel aanbinden, Muis en leeuw, Oud
vrouwtje
Münchhausen » Jongen aan vossenstaart, Mi nchhausiaden, Reusachtige vis
MÜNCHHAUSIADEN

munitie » Boerke Naas
munt » Slimme boerenjongen
muziekinstrument (ook: magisch) » Dans in de
doornstruik, Konijnenhoeder, Turandot, Zingende
doodsbeentjes

OUD VROUWTJE: ER WAS EENS EEN OUD
VROUWTJE

naaktheid » Nieuwe kleren van keizer
naam (raden van) » Repelsteeltje
nachtlogies van Jezus en Petrus » Wensen vervuld
naloop » zie terugkerende dode
narrenschip »

Schip van Sinternuit

OUDE HILDEBRAND

oude vrouw in de kast » Gestolen koe
ouderdom » Bremer stadsmuzikanten, Ondank,
Oud vrouwtje, Oude Hildebrand
ouders » Klein Duimpje, Moordouders
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overspel » Hemd van gelukkig man, Oude Hildebrand, Vrijers in de kast, Wijze raad
paaltje van Oosterlittens » Droom van de schat
paard » Falada, Gelukkige Hans, Getemde feeks,
Gouden vogel, Herdersjongen en reuzen,
Klein Duimpje, Koning en boer, Meesterdief,
Münchhausiaden, Prinses op glazen berg, Schijndode vrouw, Student uit paradijs, Tafeltje dek je,
Tovenaarsleerling, Turandot
pad » Dier als bruid, Haas en egel, Vrouw Holle
Pan » Koning Midas
pannenkoek » Varkens wroeten, Wie spreekt het
eerst?
pannenkoekenbakken als vrijerstest » Bijziende
vrijster
papieren huisje »Janmantje
paradijs » Lange Winter, Luilekkerland, Student uit
paradijs
Parijs » Student uit paradijs
pastoor » Spoken op kerkhof, Vrijers in de kast,
Zwaan kleef aan
paus » Oedipus, Taal der dieren
peetvader » Dood als peetvader
pek » Vrouw Holle
peperkoekhuisje » Hans en Grietje, Luilekkerland
Perseus » Drakendoder, Tweelingbroers
persoonsverwisseling » Falada
Petrus » Engel en heremiet, Smid en duivel, Tafeltje
dekje, Wensen vervuld
Philemon en Baucis » Wensen vervuld
Phoenix (Feniks) » Gouden vogel, Drie haren,
Water des levens
PIGGELMEE » Rovers onder boom
Pilatus » Wandelende jood
pispot » Piggelmee, Rovers onder boom
Platte Tijs » Boerke Naas
Poep » zie Hannekemaaier
Polycrates » Vrouwtje van Stavoren
POLYPHEMUS, DE EENOGIGE REUS

priester » Koning en boer
Prikkebeen » Reusachtige vis
prins: passim
PRINSES OP DE ERWT
PRINSES OP DE GLAZEN BERG

prinses: passim
PRINSESSEN IN DE ONDERWERELD

processie » Nieuwe kleren van keizer
proef » zie krachtproef, opdracht
Psyche » Belle en het beest

raadsel » Koning en boer, Oedipus, Rechterraadsels,
Slimme boerenjongen, Slimme boerenmeisje,
Turandot
raaf » Twee reisgezellen, Turandot
RAPONSJE

Rapunzel » Raponsje
rechter » Ondank, Rechterraadsels, Slimme boerenmeisje
RECHTERRAADSELS

Reinaert » Beer verliest staart, Ondank
REPELSTEELTJE
REUSACHTIGE VIS
REUS ZONDER HART

reus (meestal: mensenetende) » Dappere kleermaker,
Drie haren, Gelaarsde kat, Herdersjongen en reuzen, Jongen aan vossenstaart, Klein Duimpje en de
reus, Man zoekt vrouw, Polyphemus, Prinses op
glazen berg, Rechterraadsels, Reus zonder hart,
Stenen uilenborden, Sterke Jan
reuzenschip » Schip van Sinternuit
Rhampsinitos » Meesterdief en schathuis
rijkdom » Droom van de schat, Grote en Kleine
Klaas, Hans en Grietje, Herdersjongen en reuzen,
Klein Duimpje en de reus, Man in berenhuid,
Rovers onder boom, Schijndode vrouw, Taal der
dieren, Tafeltje dek je, Tondeldoos, Vrouw Holle,
Vrouwtje van Stavoren, Wensen vervuld
rijstebrijberg » Luilekkerland, Zeewater wordt zout
ring (kostbaar, magisch, herkenningsteken) » Aladdin, Dankbare dode, Dier als bruid, Man in berenhuid, Man zoekt vrouw, Polyphemus, Prinses op
glazen berg, Roverbruidegom, Schijndode vrouw,
Sterke Jan, Tovenaarsleerling, Vrouwtje van
Stavoren
rivier » Koppige vrouw, Wensen vervuld
Roges » Gouden vogel
rogge » Verdeling van de oogst
Romana » Rechterraadsels
ROODKAPJE » Wolf en de zeven geitjes
rouw » Houten Peter
rover » Ali Baba, Appelvangproef, Boerke Naas,
Bremer stadsmuzikanten, Dankbare dode,
Dienstmeid doodt rovers, Grote en Kleine Klaas,
Houten Peter, Lange Winter, Meesterdief,
Roverbruidegom, Rovers onder boom, Soldaat en
koning, Water des levens
ROVERBRUIDEGOM » Dienstmeid doodt rovers
ruilhandel » Gelukkige Hans
ROVERS ONDER DE BOOM

Rukenau » Ondank
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Salomo » Appelvangproef, Slimme boerenjongen,
Vrouwtje van Stavoren
sans-souci- motief » Koning en boer
schaakbord (zwevend) » Gouden vogel
schaap » Ondank, Polyphemus, Spoken op kerkhof,
Vrouw die niet zwijgen kon
schaapskop » Vrouw die niet zwijgen kon
schat » Droom van de schat, Meesterdief en schathuis, Taal der dieren, Vrouw die niet zwijgen kon
scheiding » Slimme boerenmeisje
SCHIJNDODE VROUW

schijndood » Schijndode vrouw, Sneeuwwitje
Schildbürger » Kamper Uien
schildpad » Haas en egel
Schinderhannes » Boerke Naas
SCHIP VAN SINTERNUIT » Zeewater wordt zout
schoen » zie gouden schoen
schol » Koning der vogels
schone (de) en het monster » Belle en het beest
schoolmeester » Vrijers in de kast
schoonmoeder (boze) » Meisje zonder handen
schoorsteen » Moeder doodde mij
Sesam open u » Ali Baba
Seth » Twee reisgezellen
sfinx » Oedipus
Siegfried » Angst leren, Drakendoder, Prinses op
glazen berg, Prinsessen in onderwereld, Sterke Jan
Silenus » Koning Midas
Simson » Rechterraadsels, Reus zonder hart
Sint Egwin » Vrouwtje van Stavoren
Sinternuit » Schip van Sinternuit, Zeewater wordt

zout
Sint Joris » Drakendoder
Sint Kentigern » Vrouwtje van Stavoren
Sint Pieter » zie Petrus
Sint Reinuit » Schip van Sinternuit
slaap (magische) » Doornroosje, Man zoekt vrouw,

Sneeuwwitje
slager » Vrijers in de kast
slak » Haas en egel
slang » Man zoekt vrouw, Ondank, Vrouw Holle
sleutel » Bijziende vrijster, Blauwbaard, Oedipus,
Tovenaarsleerling, Water des levens
slijpsteen » Gelukkige Hans
SLIMME BOERENJONGEN
SLIMME BOERENMEISJE
SMID EN DUIVEL

Smidje Smee » Smid en duivel
Smidje Verholen » Smid en duivel
sneeuwen » Vrouw Holle
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SNEEUWWITJE » Moeder doodde mij
snoek » Haas en egel, Reusachtige vis, Vrouw die
niet zwijgen kon
soep » Niet boos worden
SOLDAAT EN KONING

soldaat » Drie haren, Houten Peter, Man in berenhuid, Moordouders, Soldaat en koning, Tondeldoos
Soldaatje van Barrahuis » Appelvangproef
speelman » Koning Lijsterbaard
speler en duivel » Smid en duivel
spinklos » Doornroosje
spinnen » Doornroosje, Repelsteeltje, Vrouw Holle
SPOKEN OP HET KERKHOF

spokerij » Angst leren, Gouden armpje, Soldaat en
koning, Spoken op kerkhof, Stenen gast, Sterke
Jan, Twee bultenaars
spoorzoeken » Hans en Grietje, Klein Duimpje en de
reus, Tondeldoos
spreekwoord » Druiven zijn zuur, Wandelende jood,
Wijze raad
staart » Beer verliest staart, Jongen aan vossenstaart,
Koning en boer, Niet boos worden
staartvissen » Beer verliest staart
Stavoren » Vrouwtje van Stavoren
stekelbaars » Haas en egel
STENEN GAST / DON JUAN
STENEN UILENBORDEN
STERKE JAN

stiefmoeder (boze) » Assepoester, Dans in de doorn
-struik,Hane
Grietje, Meisje zoekt broers,
Moeder doodde mij, Moordouders, Sneeuwwitje,
Vrouw Holle
stoel (magische) » Smid en duivel
straf » Brutale jongen, Dankbare dode, Dans in de
doornstruik, Deurwaarder en duivel, Dienstmeid
doodt rovers, Dood als peetvader, Drie poepen,
Falada, Konijnenhoeder, Koning der vogels,
Koning Midas, Man zoekt vrouw, Meisje zoekt
broers, Meisje zonder handen, Oedipus, Oude Hildebrand, Piggelmee, Prinsessen in onderwereld,
Twee reisgezellen, Roverbruidegom, Stenen gast,
Tafeltje dekje, Tondeldoos, Twee bultenaars,
Vrouw Holle, Vrouwtje van Stavoren, Wandelende jood, Wolf en de zeven geitjes, Zingende
doodsbeentjes, Zon onthult moord
stro » Prinses op glazen berg, Repelsteeltje
stroomopwaarts drijven » Koppige vrouw
strootje » Bremer stadsmuzikanten
stropen » Vrouw die niet zwijgen kon
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student » Lange Winter, Student uit paradijs
STUDENT UIT HET PARADIJS
TAAL DER DIEREN

taal » Drie poepen, Taal der dieren
taboe » Belle en het beest, Blauwbaard, Gouden
vogel, Magische vlucht, Man zoekt vrouw, Meisje
zoekt broers, Tovenaarsleerlíng
TAFELTJE DEK JE » Eenoogje, Tafeltje dek je
temmen van echtgenote » Getemde feeks, Koning
Lijsterbaard, Koppige vrouw
terugkerende dode » Gouden armpje, Schijndode
vrouw, Spoken op kerkhof, Stenen gast
test » zie opdracht
Thor » Stenen uilenborden
Tunpe Té » Piggelmee
Tobias » Dankbare dode
toernooi » Herdersjongen en reuzen, Prinses op
glazen berg
ton »Jongen .aan vossenstaart
TONDELDOOS

tong verloren » Wie spreekt het eerst?
toren » Raponsje
TOVENAARSLEERLING

toverboek » Tovenaarsleerling
toverformule » All Baba, Eenoogje, Palada, Tafeltje
dekje, Tovenaarsleerling, Zeewater wordt zout,
Zwaan kleef aan
toverspiegel » Sneeuwwitje
tovervoorwerp » Aladdin, Dans in de doornstruik,
Fortunatus, Konijnenhoeder, Man zoekt vrouw,
Meisje zoekt broers, Polyphemus, Prinsessen in
onderwereld, Sneeuwwitje, Tafeltje dekje., Tondeldoos, Tweelingbroers, Zeewater wordt zout
toverwedkamp » Tovenaarsleerling
transplantatie » Drie dokters
travestie » Appelvangproef
trickster » Koning en boer, Niet boos worden,
Slimme boerenjongen, Student uit paradijs
Tristan » Drakendoder, Koning Midas
trouw » Androclus, Houten Peter
TURANDOT
TWEE BULTENAARS
TWEE REISGEZELLEN OF WAARHEID EN LEUGEN

tweeling » Drakendoder, Tweelingbroers
TWEELINGBROERS

Tweeoogje » Eenoogje
uil » Koning der vogels
uilenbord » Stenen uilenborden

Uilenspiegel, Tijl » Brutale jongen, Koningen boer,
Niet boos worden, Nieuwe kleren van keizer,
Slimme boerenjongen
Uníbos » Grote en Kleine Klaas
universiteit » Student uit paradijs
Uríabríef » Drie haren
vadermoord » Oedipus
val » Vrouw die met zwijgen kon
valk » Tovenaarsleerhng
varken » Drie dokters, Gelukkige Hans, Gestolen
koe, Listen lichtgelovigheid, Luilekkerland, Mees
terdíef, Oud vrouwtje, Varkens wroeten

-

VARKENS; WAAROM DE VARKENS WROETEN

vastkleven » Zwaan kleef aan
vastzetten » Smid en duivel, Soldaat en koning
vat » Jongen aan vossenstaart
vee gedood » Niet boos worden
veerman » Drie haren
veertig rovers » All Baba
Venus » Belle en het beest
VERDELING VAN DE OOGST

verdrinken » Koppige vrouw, Polyphemus,
Roodkapje, Wolf en de zeven geitjes
verkrachting » Beer verliest staart, Doornroosje,
Niet boos worden, Schijndode vrouw
verloren tong » Wie spreekt het eerst?
vermommen » All Baba, Appelvangproef, Dienstmeid doodt rovers, Fortunatus, Gouden vogel,
Houten Peter, Konijnenhoeder, Koning en boer,
Koning Líjsterbaard, Listen lichtgelovigheid,
Man in berenhuid, Man zoekt vrouw, Roodkapje,
Sneeuwwitje, Soldaat en koning, Wolf en de zeven
geitjes
vernederen » Koníjnenhoeder, Koning Lijsterbaard,
Slimme boerenjongen, Tondeldoos
vijand (ergste) » Vrouw die niet zwijgen kon
Vijf-vingers-in-het-gat » Brutale jongen
vis » Beer verliest staart, Koning der vogels, Oedipus,
Piggelmee, Reusachtige vis, Reus zonder hart,
Schip van Sinternuit, Vrouw die niet zwijgen kon,
Vrouwtje van Stavoren
visnet » Slimme boerenmeisje
visser » Piggelmee
vlas » Bijziende vrijster
vlucht » Magische vlucht, Meisje zonder handen,
Sneeuwwitje, Varkens wroeten, Vrijers in de kast
voedsel » Niet boos worden
vogel » Gouden vogel, Koning der vogels, Moeder
doodde mij, Tweelingbroers

Thema's, motieven en verbaalfiguren
vogel Vinus » Gouden vogel
Vondel Gaus »Mannetje in de maan
vondeling » Oedipus
vos » Beer verliest staart, Druiven zijn zuur, Gouden
vogel, Haas en egel, jongen aan vossenstaart,

Maankaas, Mínchhausiaden, Ondank, Reus zonder
hart, Tovenaarsleerling, Tweelingbroers, Varkens
wroeten, Vrouw die niet zwijgen kon, Water des
levens
vriend (beste) » Vrouw die niet zwijgen kon
VRIJERS IN DE KAST

vrijers-test
j ers-test » Bijziende vrijster
vrijster» Bijziende vrijster
vrouw drijft stroomopwaarts » Koppige vrouw
vrouw in de kast » Gestolen koe, Wijze raad
VROUW DIE NIET ZWIJGEN KON

vrouwenkoren » Vrouwtje van Stavoren
vrouwenmoord » Blauwbaard, Dienstmeid doodt
rovers, Roverbruidegom
Vrouwenzand »Vrouwtje van Stavoren
VROUW HOLLE
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wens » Aladdin, Dier .als bruid, Doornroosje, Een
-ogje,
Koning Midas, Piggelmee, Smid en duivel,
Wensen vervuld
WENSEN VERVULD
WIE SPREEKT HET EERST?

wij drieën om geld » Drie poepen
WIJZE RAAD

winterkoninkje » Koning der vogels
wolf » Beer verliest staart, Bremer stadsmuzikanten,
Jongen aan vossenstaart, Klein. Duimpje, Maankaas, Munchhausiaden, Roodkapje, Tweeling
-broes,Watd
levens, Wolf en de zeven geitjes
wolf en de drie biggetjes » Wolf en de zeven geitjes
WOLF EN DE ZEVEN GEITJES

wonderbaarlijke helpers » Prinsessen in onderwereld, Sterke Jan, Zes helpers, Zwaan kleef aan
wonderlamp » Aladdin
wraak » Dienstmeid doodt rovers, Moeder doodde
mij, Tondeldoos
Ysabele » Gouden vogel

Vrouwtje Miserie » Smid en duivel
VROUWTJE VAN STANDREN

zak (magisch) » Smid en duivel, Tafeltje dek je

vuurvogel » Gouden vogel, Reus zonder hart

zakdoek (magisch)» Falada
zalm » Vrouw die niet zwijgen kon

Waarheid (personif.) » Twee reisgezellen
waarom de varkens wroeten » Varkens wroeten
waarom het zeewater zout is » Zeewater wordt zout
waarzeggerij » Dokter Weet-al
Walewein » Dankbare dode, Drakendoder, Gouden
vogel
walnoot » Magische vlucht
walvis » Munchhausiaden, Reusachtige vis

zeewater » Schip van Sinternuit, Zeewater wordt
zout
ZEEWATER: WAAROM HET ZEEWATER ZOUT IS

zelfbeheersing » Wijze raad
zelfmoord » Man in berenhuid, Oedipus
ZES WONDERBAARLIJKE HELPERS

WANDELENDE JOOD

zevenmijlslaarzen » Klein Duimpje en de reus
ziekte » Dood als peetvader, Gouden vogel, Roodkapje, Water _des levens

WAT HAD IK DAN MOETEN DOEN (ZEGGEN)?

ZINGENDE DOODSBEENTJES

WATER DES LEVENS

zinken » Zeewater wordt zout
zoektocht » Man zoekt vrouw, Meisje zoekt broers,
Oedipus, Reus zonder hart, Varkens wroeten
zoektocht naar eten » Rovers onder boom, Lange
Winter

waterput » Maankaas, Vrouw Holle
weddenschap » zie wedstrijd
wederopstanding » Spoken op kerkhof
wedstrijd (ook: weddenschap) » Dappere kleermaker,
Haas en egel, Herdersjongen en reuzen, Koning
der vogels, Niet boos worden, Prinses op glazen
berg, Verdeling van de oogst, Wie spreekt het
eerst?, Zes helpers
weduwe » Houten Peter, List en lichtgelovigheid,
Vrouwtje van Stavoren
weduwe van Ephese » Houten Peter
weerwolf » Roodkapje
weg » Niet boos worden

ZON BRENGT MOORD AAN HET LICHT

zondagsheiliging » Mannetje in de maan
zout » Schip van Sinternuit, Zeewater wordt zout
zwaan » Meisje zoekt broers, Tovenaarsleerling,
Zon onthult moord, Zwaan kleef aan
ZWAAN KLEEF AAN

zwaanridder » Meisje zoekt broers
zwaard (vaak: magisch) » Drakendoder, Gouden
vogel, Man zoekt vrouw, Prinses op glazen berg,
Tweelingbroers
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zwaluw » Tovenaarsleerling
zwanenmeisje » Magische vlucht, Man zoekt vrouw
zwerven » Wandelende jood
zwijgplicht » Drakendoder, Falada, Tweelingbroers,
Vrouw die niet zwijgen kon, Wie spreekt het eerst?

De meesterdief: de jongen die stelen leerde
De meesterdief: het schathuis van
Rhampsinitos
Het meisje dat haar broers zoekt
Het meisje zonder handen
Moeder doodde mij, vader at mij
De moordouders: ouders vermoorden
hun teruggekeerde zoon
De muis en de leeuw
Münchhausiaden
Niet boos worden
De nieuwe kleren van de keizer
Oedipus
Ondank is 's werelds loon
Het oude vrouwtje: er was eens
een oud vrouwtje
De oude Hildebrand
Piggelmee
Polyphemus, de eenogige reus
De prinses op de erwt
De prinses op de glazen berg
De prinsessen in de onderwereld
Raponsje (Rapunzel)
Rechterraadsels
Repelsteeltje
De reusachtige vis
De reus zonder hart
Roodkapje
De roverbruidegom
De rovers onder de boom
De schijndode vrouw
Het schip van Sinternuit
De slimme boerenjongen
Het slimme boerenmeisje

De smid en de duivel
Sneeuwwitje
De soldaat en de koning (incognito)
De spoken op het kerkhof
De stenen gast / Don Juan
De stenen uilenborden
Sterke Jan
De student uit het paradijs

Door de eeuwen heen hebben geletterden en ongeletterden van generatie op
generatie sprookjes doorverteld. Wondere verhalen, meestal spelend in een
onbestemd verleden: er was eens... Het gaat om heel verschillende typen
— wondersprookjes, diersprookjes, novellesprookjes, grappige sprookjes —
en om honderden verhaalmotieven.

De taal der dieren
Tafeltje dek je
De tondeldoos
De tovenaarsleerling
Turandot
De twee bultenaars
De twee reisgezellen of Waarheid
en Leugen
De tweelingbroers
Varkens: waarom de varkens wroeten
De verdeling van de oogst
De vrijers in de kast
De vrouw die niet zwijgen kon
Vrouw Holle
Het vrouwtje van Stavoren
De wandelende jood
Wat had ik dan moeten doen (zeggen)?
Het water des levens
Wensen vervuld
Wie spreekt het eerst?
De wijze raad
De wolf en de zeven geitjes
Zeewater: waarom het zeewater zout is
De zes wonderbaarlijke helpers
De zingende doodsbeentjes
De zon brengt moord aan het licht
Zwaan kleef aan
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