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In het kielzog van Hans Brinker

DutchrøiryTøles Asts¡yønWilliømElliotGrffis
THEO MEDER, GENEVIEVE HUDSON, MARIANNE VAN
zurJLEN (lvrrrRTENS rNS TTTUUT, AMS TERDAM)

In zorz kreeg studente Genevieve Hudson uit Portland, VS, een Fulbright-beurs toegekend
voor een creatieve schrijfopdracht in Nederland. Hudson had goede herinneringen aan haar
ene Nederlandse grootvader, die haar Nederlandse volksverhalen had verteld. Daarom wilde
zijinhaar schrijfopdracht graag motieven verwerken uit Nederlandse volksverhalen. Hiertoe
zochtze contact met de specialist op dit terrein, Theo Meder van het Meertens Instituut. Met
hem en medewerkster Marianne van Zuijlenbegon Hudson aan het onderzoek voor haar
opdracht: welke verhalen had grootvader haar verteldP En welke Nederlandse volksverhalen
schuilen daarachterl

Voor de maanden dat Hudson in Nederland verbleef,
kreeg ze als gastonderzoeker een werkkamer op het
Meertens Instituut. Meder was er uiteraard in geih-
teresseerd welke Nederlandse sprookj es Hudson
destijds van haar grootvader had gehoord. Het ant-
woord was niet erg bemoedigend: 'The stories I
remember hearing as a child were the legend of the
boy who put his finger in the dike to stop the city
from drowning, the boar with bristles, and the
goblins that turned to stone.'Inmiddels is wel dui-
delijk dathet verhaal van het jongetje met de vinger
in de dijk bedacht is door de Amerikaanse schrijßter
Mary Mapes Dodge (r83r-r9o5). Ten onrechte wordt
dit jongetje wel Hans Brinker genoemd, wanrbinnen
de jeugdroman over Hans Brinker wordt het helden-
stukje met de vinger in de dijk verrichr door een
anonieme jongen. Maar de andere twee sagen: het
varken met de snorharenl En de kabouters die ver-
steenden? Welke Nederlandse verhalen mochten
dat dan wel zijnl

William Elliot Griffis.
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Omslag van D utch F airy Tøles. ryLB.

WilliømÛlliotGriÍfrs

DatHudson zich niet vergiste, bleek na enig
gegoogle: twee titels doken naast elkaar op: TheBoar
With The Golden Bristles enThe Goblins TurnedTo Stone.

Beide verhalen zijn afkomstig uit een boek van de
Amerikaanse schrijver William Elliot Griffis, getiteld
Duxh F øiry Tøles for YoungF o/ks en gepubliceerd in
NewYork in 1918. Ditboekkanheel goed deAmeri-
kaanse bron geweest zijn waaruit Hudsons groot-
vader had geput. Geluhkig beschikt de Library of
Congress in Washington over een digitaal exem-
plaar, inclusief de kleurenillustraties van Rachael
Robinson Elmer.l Het boek bevat eenentwintig
verhalen.

Meder enHudson besloten samen metYanZuijlen
wekelijks een verhaal te lezen en dit te becommen-
tariëren en te beoordelen. Dit leek een praktische
manier om kennis te maken met bepaalde aspecten
van de Nederlandse vertelcultuur en folklore. De
vraag was echter wel: hoe goed was deze Amerikaan-
se schrijver zelf op de hoogte van de Nederlandse
cultuur!

William Elliot Griffis werdopry september 1843
geboren in Philadelphia (Pennsylvania) en overleed

op 5 februari r9z8 in Florida.zDezereislustige
Amerikaanse staatsburger kon niet bogen op enige
Nederlandse voorouder.3 Hij was achtereenvolgens
een oriëntalist, een gereformeerde dominee en een

schrijver. Tussen r87o enßT4heefthij inJapan met
succes gewerkt aan de hervorming van het onderwijs,
terwijl hij er zelf ook scheikunde en natuurkunde
doceerde. Hij schreef meerdere boeken over de
Japanse cultuur, die hoog staan aangeschreven.
Na terugkeer in de VS volgde hij een opleiding tot
dominee aan het seminarie van de Nederlandse
Gereformeerde Kerk in New Brunswick. In die hoe-
danigheid bracht hij ook bezoeken aan Nederland
(en ontving hij in zijn huis Nederlandse gasten).

'{anaf ryog ging Griffis zich geheel toeleggen op het
schrijven van boeken en het geven van lezingen.
Meer reizen naar Europa volgden, voornamelijk
naar Nederland. Hij vroeg met succes aandacht
voor de rol van de Pilgrim Fathers die vanuit Delß-
haven waren vertrokken. Vanaf 1896 was Griffis lid
van de Maatschapprj der Nederlandse Letterkunde,a
een eer die maar een handjevolAmerikanen ooir
ten deel is gevallen. (Als buitenlands lid kreeg hij
geen'Levensbericht' na zijn overlijden). Eén van
Griffis' goede Nederlandse vrienden was gelooßge-
noot dr. Abraham Kuyper (r 8g7-t9zo), stichter van
de ¿np en de Vrije Universiteit, mede-oprichter van
de Gereformeerde I(erken in Nederland, en minis-
ter-presidentvan 1901-19o5.In 1898 was Griffis zelß
aanwezigtijdens de kroning van koningin Wilhel-
mina.s Dit geeft aan dar hij connecties had tot in de
hoogste Nederlandse kringen.

op het gebied van volksverhalen heeft Griffis
meerdere bundels op zijn naam staan:J apøneseFøiry
World (r88o), The F ire Fly's Loy er s ønd other F øiry Tøles

from old I apan þ,gos), The U nmønnerllt Tiger ønd Other
Ko r e øn T øl e s (rg t), D ut ch F øiry T øl e s (r9 ß), B elgi øn
F øiry Tøles !9t9),Swis s F øiry røles (tgzo), Welsh r øiry
Tales (tgzr), Korean F øiry Tøles (9zz) en J øp ønes e F øiry
Tales(szz).

HolløndMøniø

In de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond
er in de Verenigde Staten een verhoogde belangstel-
ling voor hetkleine Nederland en zijn cultuur. Deze
groeide uit tot een wareHollandMøniø.e Niet alleen

De inhuldiging van koningin Wilhelmina op 6 september 1898. Zoals Griffis (1899, p. 37s) terecht opmerkt, was het
geen kroning, en droeg de koningin ook geenkroon, maar eentiara,(Bron: Gedenkboekterherinneringaønhet z5-jørig
regeeringsjubileumvanH.M.KoninginWilhelmina: ßg9-tgz.Haøilem,ry4,ongepøgineerd).

trokken de Gouden Eeuw en de opstand tegen de
Spaanse overheersing hernieuwde belangstelling,
ook het Nederlandse volk werd geïdealiseerd als
hardwerkende, vrijheidslievende, propere, eenvou-
dige en vrome mensen. Veel protestantseAmerika-
nen voelden zich verbonden met deze Europese
r00ts.In schilderkunst en literatuur werd Nederland
afgeschilderd als een land van melk en honing, vol
idyllische boeren en vissers op klompen en met hun
vrouwen in bonte klederdracht. ook een boek als
Høns Brinker, or the Silver Skøtes $86 5) van Mary Mapes
Dodge, dat in het schilderachtige Broek in Waterland
speelt, is daar een exponent van. Dodge schreefhet
boek zonder Nederland ooit bezocht te hebben; het
verhaal vanhet jongetje metzijn vinger in de dijk
is geen Nederlands volksverhaal, al beweert Dodge
zelf van wel. Rond rgzo looptdeHolløndManiaop
z' n eind. In zeker e zin z oaden we kunn eî z eggert
dat het sprookjesboek van Griffis zo'n beetje het
einde van de rage markeert. Bovendien is Griffis'
sterke band met Nederland vooral te verklaren
vanuit religieuze motieven: het protestantse geloof
en inhetbijzonder de gereformeerde gezindte.

In zijn boek The American inHollønduit t899 trekt

Griffis al door de elfNederlandse provincies en laat
hij talloze historische feiten de revue passeren, van
Bonifatius bij Dokkum vermoord tot Rotterdam als
zeehaven voor oceâanstomers. Met name de kerk-
geschiedenis krijgt een aanmerkelijke rol toegeme-
ten. Hij weet zijn betogen aangenaam te larderen
met Nederlandse woorden en uitdrukkingen. Hij
hoort'wien Neerlandsch Bloed' van Tollens zingen,
en het 'Wilhelmus Lied' (p. 375-326) en hij hoort de
koningin ze ggen:'Zoo waarlijk helpe mij God a1-

machtig!'(p. 178).Eenzelfde strategie zien we hem
aan de dagleggen in zijnDutchFairyTales. Hier en
daar strooit hij met Nederlandse namen, plaatsen,
woorden en spreekwoorden.

NededøndsetaøI

In Dutch F dir! Tøles beperkt Griffi s' kennis zich voor-
al tot losse woorden; hele zinnen zijnin het boek
nauwelijks te vinden. De langste twee 'zinnetl zijnz
'hier mangled men'(: hier mangelt men) en'Hoe
gathet u all'. De langste woordenreeks die we in het
boek tegenkomen is: þeroostered brod metkaas'.
Zoals hier al blijkt, zitten er nogal wat spelfouten in
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zijn weergave vanhet Nederlands - er is blijkbaar
geen Nederlandstalige corrector meer aan te pas
gekomen. In DutchFøiry Ta./es gebruikt hij veertig
verschillende Nederlandse woorden, waarvan er
sommige meermaals voorkomen, zoals'kabouter'.
Y an deze v eertig zijn er achttien verkeerd gespeld,
de rest goed. Hij heeft het bijvoorbeeld over een
'bullewak' terwijl'bullebak' bedoeld moet zijn. Hij
praat over concrete dingen zoals'leeuw','ooijevaar',
'loon', en'vtek', maar ook over abstractere zaken,
zoals'blijdschap','eerlijk' en þoedkoop'. Eén keer
gebruikt hij een platAmsterdams woord:'weesies'
voor'weesjes'. Opmerkelijk is dat hij ook meer
bovennatuurlijke en folkloristische zaken weet te
benoemen als de'nachtmerrie' en het'wisselkind'
(fout gespeld als wiseel-kind'). Bewonderenswaar-
dig is dat hij ook een uirersr abstract begrip als 'her-
senschim'kent en in de juistebetekenis gebruikt,
want hij legt dit uit als een'specrre of the brain'
(p. ra). We kunnen hieruit concluderen dat Griffis
duidelijk in aanraking is geweest met de Nederland-
se taal en dat hij elementjes eruit heeft onthouden
om deze te kunnen gebruiken, maar dat hij niet
in staat is geweest een elementaire Nederlandse
conversâtie te voeren.

Persoonsnømen

Voor Nederlandse namen lijkt Criffis een nog gro-
tere belangstelling aan de dag te hebben gelegd. tn
zijn boek komen negenentachtig Nederlandse per-
soonsnamen voor, die over het algemeen getuigen
van kennis vanzaken.Griffis is nu eens nietzo'n
Amerikaanse auteur die quasi-Nederlandse namen
verzint (liefst met îan' tussen de voor- en achter-
naam)of die denkt dat ouitse namen (zoals Gretel)
Nederlands zijn. ook de naamWilhelminavalt drie
keer in deDøtchFairyTdles, en in tweegevallenbe-
doelt hij er de koningin mee. Soms geeft criffis
hele opsommingen vanNederlandse namen: Neel-
tje, Nellie, Leo, Klaas,Jan, Piet, Evert, Petronell4
Alida,Japiþ Wessel, Saartje, etc.z Sommige namen
houdt hij toch (ongeweten)) in het Engels, zoals
'Bundlekin','Spin Head' (voor Spinnenkop) en'Jack
Frost'(de Angelsaksische variant van de Nederlandse
KoningWinter). Ook'Santa Klaas en Black pete' laat
hij nagenoeg onverraald. Wie hij in de Nederlandse

De zojuist ingehuldigde koningin Wilhelmina,
ß98. (Bron: Gedenkboek ter herinnering øøn het z5-j ørig
r egeerin gsj ub ileum y en H. M. Klningin Wilhelminø:
t998-t94. Høørlem, ry4, ongep øgineerd).

folklore op het oog heeft met de'Moss Maidens',8 is
onduidelijk misschien de Witte Wievenl Als hij het
heeft over de achternamen'schimmelpennig' en
'spillpenny' bedoelt hij blijkbaar Schimmelpenning
en Braspenning. De naam'Rensselaer'zal een ver-
zinsel zijn,terwijl Dubbeltj e, Klokoog en Haanekam
geen on-Nededandse woorden zijn, maar wel on-
gebruikelijk als namen. Van de negenentachtig
namen zijn er negenenvijftig onmiskenbaar Neder-
lands en correct gespeld.

Eén categorie van zestien namen is even apart
gehouden. G riffrs laat zijn'sprookj es' graag in de
Germaanse voortijdbeginnen, waarin het er regel-
matig agressief ruw en onbehouwen aan toe ging,
om vervolgens over te gaan naar christelijke tijden,
die zich zorden kenmerken door beschaving, me-
dedogen en vredelievendheid. Griffis introduceerr
goden die vooral aan het Noorse pantheon ontleend
zijn, zoals F teya, Stavo, Nerthus, Woda n en zijn paar d
Sleipnir (tevens het paard van Sinterklaas, volgens
Griffis). Daarnaast voert hij menselijke personages
op met namen als Altfrid, Liudiger, Fostedina (over

wie later meer) en het zwijn met de gouden snor-
haren, Gullin genaamd (van þulden/gouden'). Met
name de beschrijving vanhet pantheon verraadt
kennis van de negentiende-eeuwse theorievorming
rond en reconstructie van de Germaanse mythologie.

Spreekw o orden en geo gr øfe

Griffis deinst er niet voor terug om Nederlandse
spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden te
debiteren, maar van de tienzijner maar twee aan-
toonbaar Nededands: 'Donder en bliksem' en
'Hemel en aard, bliksem en regen'als uitroepen van
schrik. De andere acht spreekwoorden geeft hij
direct vertaald in het Engels en daarin valt geen
enkel Nederlands spreekwoord te herkennen.
Dit misschien nogmin ofmeer:'Much coin, much
care' zotJ een creatieve vertaling kunne n zljnvan
'celd maakt niet gelukkig'. Al met al valt criffis bij
de spreekwoorden redelijk door de mand: hij lijkt
soms maar wat te verzinnen.

Hij is echter weer prima op de hoogte van de
geografie van Nederland,zoals ook al bleekin T/ze

Americøn in Hollønd. o oor het'sprookj esrboek heen
noemt hij negen van de (destijds)elf provincies
minstens één keer: Friesland, Drenthe, Overijssel,
Gelderland, Utrecht, (Noord- en Zuid-)Holland,
Brabant en Limburg. AlleenZeeland en Groningen
ontbreken. Als Griffis in het boek verwijst naar
Ulrum, constateert hij ten onrechte dat dit bij Fries-
landhoort, terwijl het in Groningen ligt. Maar
dergelijke vergissingen begaat hij verder nooit. Hij
kentzijn plaâtsen: weet dat Urk een eiland is, weet
dat Leiden de stad van kaas en wetenschap is, dat
Rotterdam de havenstad is waar de oceâanstomers
aanleggen, en met name Den Haag lijkt hij goed te
kennen, met de Vijver en met Huis ten Bosch (door
Griffis 'Palace House in the Wood genoemd). oe
naam Rotterdam komt overigens gewoon van de
dam in de rivier de Rotte, en niet - zoals Griffis be-
weert - omdat men op de dam het vlas liet rotten.

Nederløndse cultuur

Stellen we vervolgens de meest cruciale vraag:
hoeveel Nederlandse sprookj es s taan er in de D utch
FøiryTølesl Strikt genomen nul, want geen enkel

Illustratie bij 'Santa Klaas en Black Pete'(Griffis r918,
tussen p.164 en 165).

verhaal kan voor een sprookje doorgaan (van het
typeRoodkøpje of Sneeuwwitje). criffr,s vertelt eigen-
lijk alieen maar sagen enlegenden. Maar zelfsals
we hem terminologisch geen vliegen afvangen, dan
geldt nog altijd: van de eenentwintig verhalen die
Griffis vertelt, zijn er maar vijf gebaseerd op bestaande
Nederlandse volksverhalen. We vinden in de bun-
del'De kat op de wieg','Margarethavan Henneberg',
'Brabo en reus Antigoon', 'sinterkl aas enZwarte
Piet' en 'Het Vrouwtje van Stavoren' terug. In
bepaalde gevallen kan men nog eenbijbels, histo-
risch ofliterair motief als bron ontdekken of
vermoeden, maar hetmerendeel van de verhalen
blijftgewoon ter plekke verzonnen door de auteur
Griffis:

Titelbij Griffis

TheEntøngledMumøid

z TheBoyWho WøntedMore Cheese

g ThePrincess WithTwenty Petticoøts

4 TheCøtøndtheCradle

Nederlands volksverhaal
aanwezigl
Nee (wel enige gelijkenis met
Absalon- e Samuel rS)
Nee
Nee
Ja: De kat op de wiege

+4 45



5 Pince SpinHead AndMiss Snow White6 The Boør With The Golden Brßtles

7 The Ice IQngAnd His Wonde(ut Grøndchitd8 TheElttes AndTheir Antics
9 TheI&bouters AndTheBells
to T he W om øn W ith Three Hun dr ed An d

Sixty-SixChildren

tt TheOnionHisTrøyels
rz The Legend Of The Wo o den Sho e

tg TheCuily-Tøiledtion
14 BrøboAndTheGiønt

15 The F ørm Thøt Røn Aw ay And Cøme B øck

16 Sdntø Kløøs AndBlackpete
17 The Goblins TurnedTo Stone
t8 TheMouldyPenny
ryTheGoldenHelmet

zo WhenWheatWorkedwoe
zt W hy The S t ork Loy es Holløn d

Nee
Nee (gelijkenis mer her Oosr-
europese sprookje aru 53oa,
The P ig With the G o lden Br is tle s,
is er ook nietlo)
Nee
Nee
Nee
Ja: Margaretha van Henneberg,
ofevenveel kinderen als dagen
in hetjaar: 36511
Nee
Nee
Nee
Ja: Brabo en reus Antigoon ([H]
Antwerpen)12
Nee (wel variatie op het ware
verhaal van de Bordings op een
ijsschots uit r849)1s
Ja: Sinterklaas en Zw arce p ietL 4
Nee
Nee
Nee (literaire 19e-eeuwse fictie
over Fostedina)
Ja: HetVrouwtje van Stavorenl5
Nee

N ederløn ds e eigenøør dighe den

Welbeschouwd is dit geen bundel met Nederlandse
volksverhalen, maar een bundel met verhalen over
Nederlandse bij zonderheden en eigenaardigheden
- Nederlandse idenriteit zo men wil. De meesre
verhalen lijken als uitgangspunt te hebben: war
kan de auteur nu weer eens voor bijzonders over de
Nederlandse taal en cultuur vertellenìAls Griffis
het carillon typisch Nederlands vindt, verzint hij
een verhaaltje erbij dat de kabourers dit hebben uit-
gevonden (The Kabouters Andfhe selk). Als Griffis
zich verbaast over de vele wijd uitstaande rokken in
de boerenklederdracht, verzint hij een verhaaltje
over een prinses die veel pettycoats draagt,waarna
al het vrouwvolk haargaat nadoen (TheprincessWith
TwentyPetticoøts). Alshijin het wapen mer de Neder-
landse leeuw allerlei rare krullen zier, verzint hij een
verhaaltje over een poserende leeuw met vreemde
kr úlen (T he CurQ -T øil e d ti o n), c Åffrs laar verh al e n
graag in een heidense oertijd beginnen, roen de
mensen nog heilige bomen vereerden.In één van de
verhalen leren de mensen ploegen van een groot wild
zwijn met gouden snorharen en heel grore slagran-
den waarmee hij de grond kan omwoelen. Hierdoor
konden de mensen boeren worden en hoefden ze
niet meer rond te trekken en te jagen (rheBoørWith
The G olden Bristles). tlet feitdat in Drenthe zoveel
keien worden gevonden,lost Griffis weer met een
kabouterverhaal op: Kabouters zijn normaal ge-
sproken onzichtbaar door hun rode puntmutsen.
Maar als een kabouter zich misdragen heeft, komt
er een offensief vanuir het Drentse volk om bij
zoveelmogelijkhabouters de mutsen af te trekken.
Zodr a de zonopkomt, verstenen de kabouters (Tåe
G ob lin s T urne d r o s t o ne).

Eigenlijk gaat het verhaal nogal mank. Typisch
voor Drenthe zijn nu juist de heel grote stenen
waarmee de hunebedden gebouwd zijn.ro Kabou-
ters zijn traditioneel helemaal niet groot! Een ander
probleem is dat Nederlandse kabouters in het geheel
geen last hebben van zonlicht. Het zijn de Scandi-
navische trollen die niet tegen zonlicht kunnen en
verstenen.

'Nederløndsheid'

De verhalen van Griffis zijn dus vooral gebouwd
rond elementen die hij typisch Nederlands vond.
Sommige verhalen kunnen zelfs meerdere van die
elementen bevamen. Wat Griffis typisch Nederlands
vond,zijnachtereenvolgens: kaas (hij kent ook de
verschillende soorten van Edam, Gouda, Leiden,
Friesland tot en met de Limburgse stinkkaas) en
andere zuivelproducten als melk en karnemelk. Ook
het begrip kaaskop kenr h ij.Y erder zijnbijzonder:
klompen, boeren, koeien,jenever en advocaat (het
alcoholische eierdrankje). De neiging om alles maar
voortdurend schoon te poetsen vindt hij ook typisch
Nederlands. Dan her over elkaar heen dragen van
veel rokken (hij noemt ze pemycoars maar bedoelt
daarmee gewoon onderrokken). Typisch Nederlands
zijn vlas, vlasbloemen, vlas spinnen, hetspinnewiel,
linnen, kant, en gesteven ronde kragen (ook de kra-
gen die als een wagenwiel om de nelc zaten, en in de
negentiende eeuw allang uit de mode waren, maar
volop bekend waren van oude schilderijen). Het
carillon in de kerktorens is typisch Nederlands, en
waterspuwers, en natuurlijk de dijken, de dammen
en de windmolens. Aan voedsel noemt Griffis nog
speciaal zuurkool, haring, zure haring en rogge-
brood. Houten palen als fundering van huizen is
typisch Hollands, evenals het Sinterklaasfeest, en al
die verschillende wapenschilden en de heraldiek.
Tenslotte no gde ooújzers en de ooievaars (ook als
folkloristische brengers van baby's). r z

De sprookjeswezens in de verhalen zijn niet al-
tijd Nederlands. De kabouters natuurlijk wel, maar
elfen en met name feeën ('fairies') zijn eerder Angel-
saksisch dan Nederlands. De meermin en de reus
kennen we wel weer uit meerdere sagen, maar de
oni is volkomenvreemd aan onze cuhuw(rheoni
onHisTrøttels). De oni is een nogal ondeugende
demon uit deJapanse folklore, maar dirmaal hebben
we te maken met een grapje van de auteur. Een
plagerige Oni komt inJapan per ongeluk in een kist
terecht en gaat met veel Japanse luxe spullen op
transportnaarNederland.Als de Oni inHuis ten
Bosch uit de kist weet te onrsnappen, wordt hij
helemaal gekin die nieuwe omgevingmetal die
vreemde kleuren en geuren. De Oni legthetloodje,
maar heeft nadien nog model gestaan voor bepaalde
waterspuwers die je nu nog aan kerken ziet.

Illustratie bij'Fostedina' (Griffis r9rB, tussen p.rBB-r89)

Het Friese oorijzer (Bron: Het Geheugen van Nederland: collectíe Fries
Scheepvaart Museum: H. Flieringa, Leeuwarden: smal gouden oorijzer).

Illustratie bij 'The Goblins Turned To Stone, (Griffis r9r8,
tussenp.rTz-r73),
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Yps Boersma-Terpstra als Fostedina. (Archief Tresoar,
Leeuwarden).

Fostedinø of de gouden oorijzers

Een geval apart is nog het verhaal van Fostedina.
Het is - in het kort - het verhaal van een Friese prin-
ses die zich in een vroeg stadium stilletjes tot het
christendom had bekeerd. op een nachtbevrijdtzij
een groep christenen die de volgende dag ter dood
gebrachtzortworden. Men komt erachter, en prin-
ses Fostedina wordt gestraft.Zijkrijgt een doornen-
kroon opgezet, en het bloed loopt in stroompjes
langs haar witte jurk naar beneden. Vandezemar-
telingblijft ze altij d litteke ns ove rho uden. E chter,
als later de F riezenzichallemaal bekeren tothet
christendom, schenkt het volk haar uit berouw een
gouden helm die haar littekens verbergt. En zo is
het Friese oorijzer ontstaan, want nadien wilde
iedereen zo'n helm. Dit etiologische verhaal van
Griffis klopt totaal niet. De historische Friese
personages hebben nooit bestaan, en het oorijzer is
ooit als een kleine versiering begonnen, niet groter
dan een speld of eenkrul. Nadathetsieraad in de
loop der tijd steeds groter was geworden, had het
meer ondersteuning nodig om teblijven zitten.

Uiteindelijk resulteerde dit in een gouden helm
die onder een mutsje werd gedragen waaraan het
sieraad vast zat.

Hoewel Fostedina geen personage uit de Friese
historie is, blijkt er toch in 1950 een Friese opera te
zij n opgevoerd onder de n aam F o s te din a: S êge fen it
gouden earizer. De titel geeft al duidelijk aan waar het
verhaal precies om draait. De tekst was van mevrouw
Yps Boersma-Terpstra en de (Wagneriaans aandoen-
de) muziek was gecomponeerd door Piet Kingma.
De opera werd voor langere tijd met succes opge-
voerd. Mevrouw Boersma vertelde in Libelle dat zij
voor haar opera was geinspireerd door'een oude
Friese sage'die zij had gelezen.ls

Heeftwilliam Elliot Griffis hier dan toch nog
zijn stempel gedrukt op de Nederlandse cultuurge-
schiedenis) Helaas zit het anders: het verhaal van
Fostedina is een literair verzinsel uit de tweede helft
van de negentiende eeuw. Voor de operahad schrijf-
ster Boersma-Terpstra waarschij niijk'Fostedina
en de gouden kap'gelezen indeFriesche Sagenvan

J. P. Wiersma.le Wiersma's publicatie dateert echter
uit 1934 en kan dus nooit de bron voor Griffis zijn
geweest. Zelf vermeldt Wiersma niet waar hij het
verhaal vandaan heeftgehaaId,maar de oudste
auteur, en ongetwijfeld Griffis' inspiratiebron, was
dominee Jan de Liefde (r8 4-t8 6 9); hij schreef circa
t86o F o stedina, de F rievhe konings do chter, of: de oorsprong

derFrieschekøp. De Liefde's versie is duidelijker his-
torisch ingebed, en speelt ten tijde van bestaande
personages als koningRadboud en de missionaris
Willibrord. I n t8 6 z w er d zrjn v erhaal zelß i n het
Engels vertaald als TheGolden Cøp: orTheBeautiful
Legend of Fostedinø ønd Adgillus.zo In ß98 en 1899
publiceerde Griffis al eens over Fostedina in de tijd-
schriften Hø rp er's B øzør en F ørm F ield and p ireside.

Ook in Friesland (en daarbuiten)hebben verschillende
auteurs de verzonnen sage van Fostedina weer over-
geschreven ofnaverteld, steeds met behoud van de
historische context. Griffis'versie is derhalve slechts
een weinig invloedrijke Engelstalige zijtak in de
overlevering geweest, die begon bij Jan de Liefde,
en doorliep via auteurs als Klaas Aartsma, Eduard
Gerdes, F.W. Drijver, DirkPijper enJ.P. Wiersma, en
die uitmondde in een opera. Het bleef daarbij toch
steeds een literair-schriftelijke overlevering die niet
in de orale traditie terecht is gekomen: de sage is

althans in Friesland en omstreken nooit uit de
mondelinge overlevering opgetekend.

Besluit

William Elliot Griffis wilde met zijn D utch rairy
Tøles for YoungF olks de Amerikaanse markt bespelen,
en wilde vooral dejeugd bereiken. Sprookjes had
hij niet te bieden, slechts een vijftal echt in Neder-
land bekende volkssagen. Hij wilde echter vooral
verhalenderwijs een vlootschouw aan'Nederlands-
heid'presenteren. Hij wilde vertellen over dat verre
volkje in datkleinelandje aan de andere kantvan
de oceaan, waar men op klompen liep en veel kaas
at, waar men een eenvoudig en goed levenleidde,
zeker sinds men voor de enige ware godsdienst had
gekozen. Immers, met de bekering was de voorspoed
gekomen. De Nederlanders zijnzelfhet sprookje in
dat verre sprookjeslandje. Toch ligt dezemoraaler
weer nietzo duimendikbovenop dathet dejonge
lezertjes tegeîzougaan staan. Wie niet al te kritisch
is, kan zich verlustigen in een aantal aardige ver-
halen, al gaat de plot in sommige verhalen nog wel
eens ten onder aan een hordeloop aan feitjes en
wetenswaardigheden. Griffis is als schrijver meer
leraar dan verteller, en hij heeft met zijn verhalen
geen noemenswaardige invloed uitgeoefend op de
Nederlandse volksverhaalcultuur. Hij zal zijn v er-
telstof niet ontleend hebben aan zijn Amerikaanse
collega-auteurs. Dan had men allichtkunnen
verwachten dat hij het verh aal uitHans Brinker zos
hebben meegenomen. We kunnen er veilig van uit-
gaan dat hij de paar echte volksverhalen gehoord of
gelezen heeft bij Nederlanders, en dat zijn beschrij-
ving van de Nederlandse taal en cultuur gebaseerd
is op eigen waarneming. In vergelijking met echte
Nederlandse volksverhalen komt in zijn vertellin-
gen overigens opvallend weinig water voor. Op zijn
reizen naar Nederland heeft criffis betrekkelijk
weinig volksverhalen weten te vergaren voor zijn
bundel. Hij moest het toch vooral van zijn eigen
fantasie hebben. Daarmee dekt de titel outchFøiry
Tales deladinegeenszins. Griffis zou nubij een
moderne uitgever met dezeverzameling en deze
titel niet weggekomen zijn -herdrukt wordt het
boek onder zijn originele titel echter nog altijd.

Een scène uit de derde acte: Fostedina ontvangt de gouden kap, die dient om de littekens, veroorzaakt door een doornen-
kroon, te bedekken. (Foto Struiksma. Archief Tresoar, Leeuwarden).
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Noten

1 De illustratrice wordt nergens in het boek
vermeld, maar kan geidentificeerd worden
aan de hand van de ondertekening in haar
plaatjes. Het boek valt hier te downloaden:
https: I I ia7 oo 4o4.us.archive. orgl 7 I items I
gridutc/gridutc.pdf.
2 Tenzij anders vermeld, is de biografische
informatie afkomsrig van de Amerikaanse
Wikipedia-pagina over Griffi s: http://en.
wikipedia. org/wiki7t4r111i".-Elliot-
Griffis.
3 W. E. Griffis, The Americøn in Hollønd.
Sentimentøl Rømbles in the Elev en proúnces of
the N etherlønds. Bosron [erc.], ßg9, p. v.Zie
http://www.un z.or g lp ub I Griffi sWilliam-
rSggnoelView:Readlt.
a J øørboek vøn de Maøtschappij der Nederløndse
Letterkunde.Leiden, r9or, p. r 79. Ook in
Griffis r899, p. vi.
5 Hierover een heel hoofdstuk in Griffis
1899,p.365396.
6 Zie de studie van Annette St ott,Hollønd
M øniø. The tl nknown D utch P erio d in Am er ic øn
Art endCubure. Woodstock, t998.
z De langste lijsr staar op p. 98.

I In andere culturen wilde bosmensen of
GreenMen.
e Zie Willem de Blécourt, Ruben A.I(oman,
Jurjen van der Kooi, Theo Meder,Verhølett
yd.n Stud en Streek. Søgen enLegendeninNeder-
lønd. Amsterdam, zoto, p. 397-398. Griffis
vergeet echter het meest cruciale motief in
het verhaal te vermelden dat het zo wonder-
baarlijk maakt het is tijdens de overstro-
ming normaal gesproken de kat die de
drijvende wieg in evenwichthoudt, zodat
het kindje niet overboord valt en verdrinkt.
ofwel Grifns heeft dit detail niet meegekre-
gen, ofwel hij vond het niet gepast.
10 Zieonder dit nummer in de catalogus
van Hans-Jöfg tJther,TheTypes of Internatio-
nøl F olktdles. A Cløs sifcation ønd Biblia grøphy,
Helsinki, zoo4.
11 De Blécourt, Koman, Van der Kooi &
Meder zoro, p .4o3-4os.
12 Eigenl|k een Vlaams volksverhaal. Zie
T. Meder, D e Møgische Vlucht. N ederløndse
yolksyerhølen uit de collectie yøn het Meertens
Instituut. Amsterdam, zooo, p , tg9-ßg.
13 ZieDeBlécourt, Koman, Van der l(ooi &
Meder zoro, p.g27-33o,
1a T. Meder, TheFlyingDuxhmøn andOther

F olktøles from the N etheilands.Westport,
2oo8,p.67.
rs De Blécourt, I(oman, Van der Kooi &
Meder zoro, p,Loz-7o4.
16 Over die hunebedden vertelt Griffis 1899,

P.t25-133.
17 Griffis is verbaasd over de vele ooievaars
die in ons land te vinden zijn. Die vaststel-
ling strookt eigenlijk helemaal niet meer
met de huidige situatie waarin ooievaars
een zeTdzaamheid geworden zij n. Griffi s

verzint dit detail niet, want ook in zijn non-
fr ctie b o ek T h e A m er i c øn in H o ll øn d v erb aas t
hij zich over de ooievaarpopulatie.
18 'Friesland heeft ziin eigen Opera'. In:
Lib elle ß (a f ebruaú t 9 5r) 7, p. 8.
1s J. P. Wiersma, Friesche Søgen. Zrtphen,
7934,p.to7-118.
20 Jan de Liefd e,Fostedinø, deFrieschekonings-
dochter, of. de oorsprong der F riesche køp. Amster-
dam: Blijde Boodschap, [zj.]. Een exemplaar
van dit boekje wordt bewaard bij Tresoar in
Leeuwarden. In het Engels vertaald: Jan de
Liefde, 'The Golden Cap: orTheBeautiful
Legend ofFostedina and Adgillus'. In: Jan
deLiefde, The P o stmøn's Bøg and O ther Stories.
Edinburgh, letc.], ß62, p. t3z-rg 4.

Na de conferentie in Brussel was er een excursie
nâar Waterloo gepland en een bezoek aan de voor-
stellingWøterloo INFERNO, een spektakelstuk in de
openlucht van de in Frankrijk en Belgiëbekende
regisseur Luc Petit. Tien minuten voordat de voor-
stelling begon - ik zat keurig op de mij aangewezen
plaats - verscheen er voor mij op de tribune een
groep Britten, drie heren en drie dames tussen de
vijfenzestig enzeveîtigjaar oud, op zoek naarhun
plaatsen, zo leek het althans. Het gezelschap vorm-
de zowel qua uiterlijk als qua tongval een cliché en
kwam duidelijk uit wat men in Engeland de betere

kringen noemt: tweed, zomerhoed en rozenpârfum.
Een van de Engelse heren vroeg mij beleefd of zijn
gezelschap op de lege stoelen voor ons mocht gaan
zitten. Nog voordat ik kon antwoorden, riep een
Vlaming die naast mU zat,iflgebrekkig Engels
en op spottende toon: 'only ifyou're French of
Walloon,you're welcome.'Een van de Engelse
heren antwoordde verward:'Certainly not!'

Toen de voorstelling begon, trilden de tribunes
van het vuurwerk. De luchtboven hetslagveld
kleurde rood door lasereffecten. De show was spec-
taculaft en zeker ook vermakelijk. Maar met Wâter-

Tw eehon der d j øør W øteúo o - s chrij v er s

en sløgveldtoerisme

Jeroen van Zanten

Op rs juni 2015 was ik beroepshalve in Waterloo. 'Beroepshalvel', vraagt :uzichwellicht af.

Jazekerlk bezocht Waterloo namelijk niet als soldaat, niet als re-enøctlr îoch als officieel
herdenker, maar als spreker op een congres in de Belgische hoofdstad. Mijn lezing ging over
tweehonde rd jaar receptiegeschiedenis van de veldslag. Wat is er þebeurd' met Waterloo in
de twee eeuwen na 1815¡
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