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THEO MEDER ¿I ERIC VENBRUX

VOL(SVERHAAL EN ORALE CULTUUR

Een volksverhaal is een mondelinge vertelling die voor langere of konere
tijd circuleen tussen (groepen) mensen. Volksverhalen maken deel uir van
de 'orale kunst' (verbal an) van het dagelijks leven in heden en verleden.
Hiertoe behoren naast verhalen bijvoorbeeld liedjes, aftelrijmpjes, spreek-
woorden en raadsels. Het volksverhaal is doorgaans anoniem van oor-
sprong: meestal valt niet te achterhalen waarhet verhaal het eerst verteld is
en door wie. Variabiliteit, dat wil zeggen het ontstaan van nieuwe versies,
is een opvallend kenmerk van veel verhaalgenres in de mondelinge overle-
verlng.

Bi¡nen het overkoepelende begrip 'volksverhaal' onderscheiden we ver-
schillende genres.r Zo zijn er in d,e eetste plaats de klassieke genres van het
sprookje, de sage, de legende, de mop en de anekdote. In de optiek van
André Jolles (1874-1946) zijn dit 'einfache Formen': vóór-lireraire, narra-
deve 'oer'-reacties op qpisch menseiijke omsrandigheden., Daarnaasr zijn
er de stadssagen (ook wel aangeduid als 'urban legends' of broodje-aap-
verhalen3), productgeruchten en (min of meer gefixeerde) roddels. Naar-
mate volksverhaalonderzoekers hun werkerrein zijn gaan verbreden, zijn
ook familieverhalen en persoonlijke geschiedenissen in beeld gekomen.

Vertellers hanteren overigens niet altijd dezelfde genres als de onderzoe-
kers.a In het verleden heeft het woord 'volk' in het begrip volksverhaal,
vooral betrekking gehad op de lagere sociale regionen van de samenleving,
bij uitstek de boeren en de vissers. Thans wordr her begrip 'volk, niet meer
op een speciale groep toegepast: volksverhalen zijn verhalen die in het
dagelijks leven bekendheid genieren en overgedragen worden in alle gele-
dingen van de samenleving.s

Hier kunnen wij niet alle genres behandelen. Daarom beperken we ons
tot de meer traditionele sprookjes en sagen, en tot de heden ten dage in de
mondelinge overlevering nog bloeiende genres van de mop en de stadssa-
ge. Op deze plaats geven we slechts een korte karake¡istiek van de ver-
schillende eenres.

Een sprookje verhaalt in de regel van een wonderbaarlijke avontluentocht
die door een held(in) wordt ondernomen en tot een goed einde gebracht.

Het sprookje speelt in een onbestemd verleden op een onbestemde plaats.

In de sage worden tijd en plaats vaak juist wel genoemd: het gaat om ver-

tellingen over lokale hekserij, spokerij, toverij en dergelijke. Legenden

behandelen religieuze stof, en er is vaak een rol weggelegd voor een godde-

lijk ofheilig persoon ofvoorwerp; de moraal ervan is meestal ook religieus

van karakter. Een mop is een komische vertelling, evenals de anekdote, die

echter vooral een bekend persoon tot onderwerp heeft.

De stadssage is in zeker opzicht de opvolger van de traditionele sage. In
de stadssage worden echter de frustraties, angsten, achterdocht en (voor)-

oordelen verwoord die de mens in het modeme leven koestert. Zowel voor

sagen als stadssagen geldt dat ze regelmatig door ve¡tellers als waarge-

beu¡d worden doorverteld. Een bijzonder soort stadssagen zijrr de zoge-

naamde productgeruchten: onware maar vaak geloofde vertellingen over

commerciële producten of producenten.ó De massief eikenhouten meube-

len van de firma Oisterwijk zouden in werkelijkheid bestaan uit beton met

een laagje fineer; Philips heeft allang de eeuwig brandende gloeilamp uit-
gevonden, maar houdt het ontwerp geheim ergens in een kluis; en van

Coca Cola gaat het hardnekkige gerucht dat men er roest mee kan oplos-

sen, De grens tussen stadssage, productgerucht en roddel is soms buiten-
gewoon vaag. Veel roddels hebben betrekking op (al dan niet bekende)

personen, maar ze zijn vaak beüekkeliik vluchtig van aard en hebben een

kleine actieradius. Maar sommige roddels kunnen uitgroeien tot gerucht

of stadssage. Voorbeelden zijn de hardnekkige complotverhalen over de

moord op president Kennedy, het gerucht dat de echte Paul McCarmey
dood is en vervangen door een dubbelganger, en het vooftdurend weer

opduikende gerucht dar Elvis nog leeft.

Genres als raadsels, spreekwoorden en gezegden ontberen een narratie-

r. Zie ook ândere mt¡oducties op her genre zoals

Röh¡ich, 'Erz ählfo¡schùng', 1994; Dekker, Vân de¡
Kooi & illeder, Van Aladdin nt Zzuaan hteeÍ aa, 1997,
pp.7-36t Grcel), Fo(lore, deel r, 1997, pp. 356 366.
2.lolles, EinJache Fome,, r93o. Hij onderscheidt
lesende, sâee, mFhe, raadsel, spreuk, casus, memo-
rãbile, sprookie en mop. Zie over de rheorie van de
'einfache Fo¡men', en de kitiek dåârop ook -ã¿zJ,',¿Io-

þädie ¿es Mörchens (EdM, 1977 e.v., deel3, kol. rzrr-
1226. Zo wordr de vcrondeß¡elde univeßâtiteit vân
de 'ei¡fâche Fo¡men' inmiddels in twijfel setlokken:
de gen¡es zijn ftltuur-specifiek, al moet roegegeven

worden dat er wel de nodise t!â¡scultùele oø¿l¿p

bestâât (ibidem, kol. r2r5j deel5, kol.758). Als kern
van de elementâire vertetkùnsr word. lliet zelden

dechrc een drieslåg onderscheiden: tprookje sase-
mop' of tprookie - sage - D]Ìhe' (resp. -Ed-M, deel 3,
kol. r22r-r222, en deel 5, kol. 7s4-7 59.
3. De naam is ondeeûd åaîPoltrioy, Btoodje Aa?, r9'j8;
1992".
4. Vgl. voor de ge¡¡e-problematiek ook nos EdM, deel

5, kol. 744-769, onder meer ove¡ de o¡mogelijkheid om
mt eer be\Tedigende genre-classificatie te komen.
Ove¡igeÍs beschikker ve¡tellers veelal wel over een

latent genre-besef, in die zìn dât ze bijvoorbeeld
(onbeü'ust) inzicht hebben in welke ùema's in bepââlde
genres rhuishoren en welke nier (kol. 747).

5. Dekke\ De blik onlaas serichr, 1995.
6. Vân Schâvendijk, -¡lo.1ul?Eentchten, r99s.
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ve plot, maar worden \¡/el tot het domein van de 'orale cultuur, gerekend,
omdat het korte gefixeerde stukjes proza zijn. De spreekwoorden en gezeg-

den ziin meestâl in één zin gecondenseerde 'volkswijsheden,. Raadsels
functioneren tegenwoordig in de praktijk vaak als grap, en veel vertellers
rekenen raadsels feitelijk ror het genre van de mop. In het verleden hadden
raadsels vaker een serieus karakter, en ffaden vermaak en oplosbaarheid
minder op de voorgrond."

Sinds in het verhaalondenoek de aândacht is verbreed van louter afge-
ronde verhaaltjes naar verhaalrepertoires, 'performance' (aspecten van de
voordracht), publiek en context, zijn ook genres als familieverhalen en per-
soonlijke geschiedenissen in zichr gekoinen. Bepaalde verhalen kumen
jarenlang de ronde blijven doen in één familie en behoren dan rot het
repertoire van deze specifieke groep mensen. En zo kunnen ook persoon-
lijke belevenissen en herinneringen een narratieve vorm aannemen. Der-
gelijke venellingen zijn niet alleen als volksverhaal interessant, ze kunnen
eveneens een beeld leveren van her verleden (oral history) en informatle
verschaffen over de achtergrond en de belevingswereld van de venellers.

'\ùle ku¡nen aannemen dat volksverhalen al zo lang bestaan als er men-
sen met elkaff communiceren. Talloze verhalen zijn telkens weer aan
anderen verteld en aan nieuwe generaties doorgegeven. Daarbij heeft het
verhaal zich in de regel weinig aangetrokken van land- of taalgrenzen.
I(enmerkend voor de meeste volksverhalen is hun internationale karakter:
vele ken¡en een brede verspreiding, In de negentiende eeuw is men deze
verhalen meer en meer uit de mondelinge overleyedng gaan optekenen.
Daarvóór zijn we voornamelijk aangewezen op schriftelijke bronnen - die
op hun beurt weer op mondelinge bronnen kunnen teruggaan. In het ver-
leden zijn aldus (mondelinge) sprookjes, sagen, moppen enzovoort veel-
vuldig in boekjes, bundels en almanakken terechtgekomer¡ alsook in de
grote literatuur.

VROE GE VERZAMELINGEN

Tot de oudste literaire verzamelingen van volksverhâalmateriaal rekenen
we onder meer de boeddhistische Jarø,èøs (tussen 4oo v.C. en 4oo n.C.),
de Chinees-boeddhistische Tripitaha (derde eeuw n.C.) en de Indische
Pancqtqntra (tussen derde en zesde eeuw) en Kathasaritsøgara (tiende
eeuw). Dat deze verzamelingen alle uit het Oosten srammen zegt overi-
gens meer over de vroege schriftcultuur aldaar dan over de daadwerkelijke
herkomst van de verhalen. Mlthen, sagen, sprookjes, fabels; we komen ze
vervolgens ook weer tegen in de klassieke Griekse en Romeinse letterkun-
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de. Te denken valt onder meer aan de Ilias en Odgsseevan Homerus (acht-

ste eeuw v.C.), de MetamorJosen van Ovidius (eerste eeuw n.C.) en de

Aesopische fabels van Phaedrus (ca. 5o n.C. ) .8

In de SØest-Europese Middeleeuwen zijn het in eerste instantie de

I-atijnse werken waârin we de volksverhalen weer terugvinden. Veel (heili-

gen)legenden staan bijvoorbeeld opgetekend in de Vitae Patnun (vanaf de

vijfde eeuw), de L egenda Aurea (dertiende eeuw) vanJacobus de Voragine,

en de Libri VIII miraculorum (deniende eeuw) van Caesarius van Heister-

bach. Sprookjes vinden we onder meer terug in de Dolopathos (twaalfde

eeuw) van Johannes de Alta Silva, d.e Histori.<t sE tem saþientium (twaalfde

eeuw)r en de Gestø Romanotam (ca. t3oo).In verschillende van de ge-

noemde werken treffen we ook exempelen aan, alsmede in de gezagheb-

bende Disciplina clericalis (twaalfde eeuw) van Petrus Alphonsus en de

Bonum uniuersale de apibus (d,ertiende eeuw) van Thomas van Cantimpré.

Nog tijdens de Middeleeuwen komen veel van deze verhalen ook in de

volkstalige literatuur terecht. Komische vertellingen treffen we in de volks-

taalliteratuur ook aan in bijvoorbeeld d,e Decamerone van Giovanni Boc-

caccio (r3r3-r375) , de Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer (ca. t34o'
r4oo) en SchimpJ und Entst (r5zz) van Johannes Pauli.

Na de Middeleeuwen maakten diverse schrijvers uit de opkomende

burgerij gebruik vân orale vertelvormen. Tot de vroege voorbeelden van

een dergelijke toe-eigening behoort Giovan Francesco Straparola's le
Piaceaoli Notti (r55o-r553), waarvan ook een laat-zesdende-eeuwse Franse

venaling verscheen. Postuum werden van Giambattista Basile (r575-r632)

vijftig novellen in het Napolitaanse dialect gepubliceerd. De verhalen zou-

den volgens Basile door tien oude vrouwen in vijf dagen tijd verteld zijn,

zodat de collecde naar analogie van B occaccio's Decømerone als de Pen-

tq.merone te boek kwam te staan. Charles Perrault (1628-17o3), die hoge

functies aan het Franse hofbekleedde, publiceerde onder de naamvan zijn

zoon de Contes de mø mère I'O3te: histoires ou contes du temps passl. Het werk

bevat sprookjes die nog steeds bekendheid genieten, somrnige tevens in
een latere versie van de Gdmms. Het Engelse woord voor sprookje, 'fairy

tâle', is direct ontleend aan de tilel van de Engelse vertalingvan de Contes

de Íées (t6g9) van Madame d'Aulnoy: Tales oJ the. Fairys (1699). Begin

achttiende eeuw vertaalde de Franse oriëntalist Antoine Galland (16¿6-

7. Zie voor mee¡ i¡Jormâtie over spreekwoordeÍ o.m.
Miede\ I+ôùeñs are nner out oJ season, r9%' ei
Röhtích, Le"ikon det Sprichwiitüche Rede saften, t974.
Her didschdft fto?,€¡åun is eeheel aan spreekwoorden

sewijd. Vôor raadsels kan men bjjvooùeeld ærechtbij
Hain, R¿Ä¿1, r966;Ab¡âhâms en Dì.rndes, 'Riddles',
Í972;TornÀsek, Das deut&he Ròtselim Mitlelabe\ t994,

e E\ias, Rechwftaadtek of ¿e tuee gezichlen aan de

ão deboh, 1998, metrrarlje pp. 17-39.

8. Algemene infon¡ârie ook in het nåvolgende
afkomstig uit LùÎhi, M¿r.hen, t964' pp. 37-48, alsrÍede
Dekker, Vån der Kooi en ll.eder, Van Aladdin toL Zuaan
l¿leel aan, t997.
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r7r5) een verzameling Arabische vertellingen en bracht deze uit onder de
tttel Les mille et une nuits (t7o4-qr7). De auteurs van genoemde verzame_
lingen hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de acceprarre en
romantisering in de hogere kringen van .volkse, vormen van .literatuur,,

wat ook hun bedoeling was.e Dergelijke ideologische rnotieven liiken nau_
welijks een rol gespeeld te hebben in de productie van de vele gedrukte
volksboekjes, kluchtboekjes en almanakken, die ofivel aan het begin ston-
den van de mondelinge overlevering ofhierin een schakel vormden-

De gebroeders Grimm, Jacob (1785-18ó3) en \Øilhelm (1786- tB59), ztjn
de grondleggers van het volksverhaalonderzoek. Zij volgden Herder in
diens opvatting dat de ziel van het volk het zuiversr rot uiting komr in de
taal en de orale cultuur van het volk. lØilhelm Grimm beschouwde het als
de opdracht van de historische frlologie om de volksziel uit de verhalen en
liederen weer zichtbaar te maken.ro De broers preseffeerden hun tweede_
lige verzameling sptookjes, d.e Kintler- und Haustntirchen (rgr2 en rgl5),r'
als overgebleven fragmenten van een voorchristelijke, Germaanse m¡ho-
logie. Niet alleen meenden de Grimms door het delven in veelsoortig
materiaal het volkseigene in rudimentaire vorm te herkennen, ze wilden
het ook opnieuw, door bewerking, op een volkseigen manier presenteren.
Zo verbonden ze het ve¡leden met de toekomst, en leverden ze een bijdra_
ge aan de opvoeding van de Duitse burgerij. Het pedagogisch instrument
van de l(inder- und Hausmtirchen paste in het door hen beleden romantisch
nationalisme. De burgerij in her staatkundig versplinterde Duitsland was
naarsdg op zoek naar een gemeenschappelijke identiteit. De vooronder_
stellingen van een aan het vertellen gekoppelde huiselijke intimiteit en een
ononderbroken continurteit met een (eveneens versplimerd en voor de
ondergang behoed) voorchristeliik Germaans verleden konden dit symbo_
liseren. De publicatie van hun d¡iedelige Deutsche Sagen (rgr6-rgrg) dienr
in hetzelfde licht te worden bezien.12

Het is een - niet in de laatste plaats door de Grimms zelf gecreëerd
misverstand dat de gebroeders regelmatig door het land trokken om volks_
verhalen bij de eenvoudige lieden uit de mond op te tekenen. FIet meren_
deel van hun verhalen kregen zij op papier toegestuurd door personen uit
het burgermilieu. De meeste van hun informanten hadden een goede op_
leiding genoten, en velen hadden een Frans-hugenootse achtergrond, wat
aan de sprookjes nog te merken was. Als de Grimms al in contad kwamen
met vertellers (zoals Dorothea Viehmann), dan werden dezen vake¡ aan
huis ontboden dan d,at zij lnen zelf opzochten. Bovendien raadpleegden de
Grimms de historische letterkunde, waartit zij bruikbaar materiaal over-
namen.r3 Van meerdere versies van een sprookje werd soms één nieuwe
gecomponeerd; voorts werden de verhalen door hen nog eens op een bij_
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HerEaditionele beeld
van de groormoeder die
sprookjes vertelt.
Tekering van Herman
Vogel, 1889 (Archief
Meeftens Instiluut) .

zondere manier literair bewerk en gestileerd. De weergave van twee doot
de kunstschilder Philipp Otto Runge (r777-r8ro) opgetekende sprookies

stond voor de G¡imms model voor de vormgeving van hun hele verzame-

ling. Runge claimde de verhalen zowel uit de mondelinge overlevering als

in de volkstaal opgetekend te hebben: een voorbeeldige aanpak. De poëti-

sche sdjl úofde Grimms bijzonder. Latere onderzoekers, onder wie Heinz
Rölleke, hebben in die stijl evenwel de bewerkende hand van de kunste-

naar Runge onderkend. Uit vergelijkingen van het oorspronkelijke manu-
scnptvan de Kinder- und Hqusmdrchez en opeenvolgende edities is boven-

9. Srewâr..'Nores on distre"sed genres, r99ri
Abrahåms,'Phârìroms of romanric nationalism in
folklorisrics', r991. en Bnssù,'Meradiscus;ve pr¿crices

âÍd scholâ y aûtho¡iry in folklo¡isrics', 1993, wiizer op
de ideolosische achterg¡onden.
ro. Blltsi)îse\ Formen der 'Volk'þoesie' (1968), r98o,

r r. Zie voor een modeme wetenschappelijke editìe nââr
de zogeheten 'glote uieâve' van 1857: G¡imm, Kr'Ìd¿l-

nd Hautmär¿hen, 1996.
12. Zie voor een modeme wetenschappelijke edìtie:
Gr^mm, De ßche Sagen, 1993. Zle teverìs in dit boek
hoofdstuk 2, pp. 67 68 en 76-78.
13. Dekker, 'Op zoek nåâr de verreller van volks:
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dien gebleken dat de Grimms (met name \Tilhelm) de directe rede,
spreekwoorden en zegswijzen in de teksten inbrachten om de suggesrre
van mondeling overgeleverde verhalen te versterken.14

De Kinder- und. Hausm<irchen hebben niet alleen onmiskenbaar een
grote invloed gehad op de schriftelijke en mondelinge overlevering maar
zijn ook vaak als ultieme bron en vast iikpuff voor het volksverhaalonder-
zoek getrruikt met alle gevolgen van dien. Om evenwel een onderscheid
te maken met het genre van het sprookje in zijn algemeenheid heeft A¡dré
Jolles de stilering, compositie en bewerking van sprookjes door de broers
'het genre Grimm' gedoopt.r5 Rondom de I(inder- und Hausmärchen ís een
uitgebreide'Grimm-filologie' ontsrâan. De wetenschappelijke benadering
van sprookies begint met de commentaren van de broers op de afzonderlij-
ke sprookjes vanaf de tweede druk van r8r9. Johannes Bolte en Georg
Polívka werkten dit larer uit tot vijf kloeke delen commentaar en varran-
ten.rÒ Bij het leespubliek legden de Grimms het in de negeffiende eeuw in
populariteit nog af tegenhet Deutsches M¿irchenbuch (r845, r857) van Lud-
wig Bechstein (18or-1860). In de rwiffigste eeuw werden hurr I(ind¿r- und
Hqusnxdrchen intemationaal het bekendste sprookiesb o ek,'7

De Grimm-sprookjes hebbenvelen tot hetverzamelen en publicerenvan
volksverhalen aangezet, De romantische idee van volksverhalen uit een eeu-
wenoude, continue mondelinge overlevering die opgetekend moesten wor-
den voordat ze voorgoed zouden verdwijnen, is lange tijd het credo van het
volksverhaalonderzoek geweest. Andere drijfueren waren de speurtocht
naa¡ het culturele (nationale ofregionale) erfgoed en de appreciatie van de
literaire waarde van de volksverhalen. Het voortbestaan van de sprookjes
van Grimmheeft overigens nierplaats gehad ondanks, maar dankzii andere
media dan de mondelinge overlevering alleen. De veelheid van boeken,
films, video's, cd's en dergelijke tonen hun populariteit en laten tevens zren
dat deze 'volksverha.len' allerrninst op het punt van verdwijnen staan r8

'PRrMrrlEvE cuLTUURFASEN'

Geïnspireerd door de Kinder- und. Hausmàrchen richtte de wetenschappe-
lijke benadering van volksverhalen zich eerst op de sprookies. Later zou de
belangstelling zich verbreden naar andere volksverhaalgenres. De gebroe-
ders Grimm waren op zoek naar oude, voorchristelijke cultuurresten. $(/e

spreken daarom wel van de Gerrnaans-mlthologische methode. Die komt
erop neer - eenvoudig gezegd dat men van sprookjes de moderne schil-
len afpelt, waardoor de restanten van de Germaanse rnlthologie zichtbaar
worden. Voor de venellers zelf hadden de Grimms weinig belangstelling.
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Het (lagere) volk werd als een anoniem, zelfscheppend organisme be-
schouwdJ en individuele vertellers waren niet meer dan doorgeefluik van
culturele relicten. Als mythologische elementen in sprookjes beschouwden
de Grimms die elementen die in oudere heidense literatuur als de Eddø

voorkwamen, en verder alles wat niet in overeenstemming was met de

christelijke geloofsopvafting, zoals magie, een bezielde natuur, sprekende

bomen en dieren, bovennatuurlijke verschijningen en zo meer.r9 Ook een

motief als kannibalisme werd door de Grimms niet als te gruwelijk wegge-

werkt, omdat zij meenden dat dit zo'n echo uit het verre verleden was.

Alhoewel de Grimms in eerste instantie meenden met hun sprookjes

Duits cultuurgoed in handen te hebben, moesten zij die mening later bij-
stellen, De sprookies werden immers ook in andere landen gevonden, tot in
India en China aan toe. De broers moesten vasrstellen dat het vertelgoed
wijdverbreid was en Indo-Europees van karaker. In 1859 kwam van de

hand van de sanskritist Theodor Benfey (r8o9-r88r) een geannoteerde ver-
taling uit van de Pancatanîq, een geschrift uit het oude India (van kort na
het begin van de christelijke jaartelling) met vele fabelachtige vertellingen
die overeenkomsten vertonen met Europese sprookjes. Voor Benfey leek de

conclusie gerechtvaardigd dat de sprookjes hun oorsprongin de boeddhisti-
sche vertelschât van het oude India hadden. In de loop der tijd zouden de

verhalen - meestal in literaire vorm Europa hebben bereikt via Aziatische
karavaanroutes en via het Midden-Oo sten enzijn Duizend,-en-één nacht.La-
ter onderzoek toonde evenwel ook sprookjesachtige verhalen aan bij volke-
ren die altijd geïsoleerd hebben geleefdvan de Indische cultuur.

In de vroege etnologie worden sprookjes gezien als een nauw met het
animisme verbonden product van mensen uit een 'pdmitief in de zin
van oorspronkelijk cultuursiadium.'o In de tweede helft van de negen-

tiende eeuw werd vanuit deze discipline de idee ontwikkeld dat mensen in
principe over eerzelfde psychische structuur beschikken, en dat de ver-
schillen tussen mensen in feite cultureel bepaald worden. De volkenkundi-
gen onderscheidden daarbij grofiveg drie opeenvolgende cultuurstadia:
van wild via barbaars naar beschaafd.2r Belangrijker in de Europese con-
text is het meer algemene onderscheid tussen primitieven en beschaafden

14. Lnúi, Mdrchen, 1964, pp. 45-48; Rôlleke, D,¿
M.ir¿hen det Brüdet Gnmn, 1985; B¡iggs, 'Metâdiscu¡-
sive pÉctìces' r 993; Röhrich, 'Erzählfoßchìrng', 1994;
zie ook Dégb N¿'|¿r,! es in Socle¿y, 1995, pp. 26Tzaz.
B¡oonenlçi¡iek is in her verhââloÍderzoek oDontbeerlijkj
zìe ook Ed¡1, deel 7, kol . zzr-222, 224.
15. Jolles, EinÍache Fomen, t93o,p. 2t9.
16. Bolte & Pôlívkâ,,4,2 erhalse Eu d¿n Ktuder- und
Hausmtirchen der Brtìder Grimm, t9t2-t932.

r7 . EdM, deel 7, kol. t2 t8-r297.
r8. Dégh, Naftaùes in Societt, t995, p . 282.
r9. Dekke¡, 'De kunsr van her inrery¡ete¡en van
sp¡ookjes', r983, p. r64. Dekker behandelr behalve de
m)'thologische, ook anlropolo$sche erpsychologische
inrerpreraties van sprcokj
20. De Vaal Malefijt, B¿ eld'¿n lan de mens, \9j S,
pp. 8r-roor Dorson, ?r¿ B.itish t otþtotists, ts68,
pp. r87-2or.
2r. Zie ookhoofdstuk 2, pp.82-89.
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op basis van het schrift. De sch¡iftloze volkeren elders golden als primitief
of oorspronkelijk, omdat zij vanwege het ontbreken van het schrift géén

geschiedenis zouden kennen, dus eigenlijk tijdloos waren. De ongeletterde
boeren en vissers in eigen land stonden naar deze zienswijze dan ook op
een lagere trap van de beschaving dan de geleerden zelfen zouden de res-

ten van 'primitieve' geloofsvoorstellingen en gebruiken behouden hebben.

De overblijfselen ('survivals' ofrelicten) uit de vroegere stadia in de cultu-
rele evolutie van de mensheid dacht men aan te treffen in sprookjes, zoals

kannibalistische praktijken en het geloofin een bezielde natuur.
Voortgezet onderzoek'naar de herkomst en ouderdom van afzonderlijke

sprookjes heefî overigens de aanname van een hoge ouderdom voor alle

sprookjes zwaar onder druk gezet. Weliswaar valt van sommige sprookjes

aan te tonen dat zij reeds voor onze jaaftelling circuleerden de kiem van

het Drakendodersprookje treffen we bijvoorbeeld reeds aan in de Griekse
m¡rtåe van Perseus -, maar veel andere sprookjes kunnen niet verder terrrg
getraceerd worden dan de zeventiende, achttiende of negendende eeuw.

Het sprookje waarin Roodkapje door de wolf wordt opgegeten kennen we
pas uit de laat zeventiende-eeuwse S?roohjes ztøn Moeder de Gans van Per.
rault, en het sprookje van Hans en Grietje komt pas begin negentiende
eeuw bij de Grimms voor. FIet spoor terug naar het sprookje van het Dap-
pere I(leermakenje loopt irì de zestiende eeuw dood." Nu zou men kun-
nen betogen dat men in zulke gevallen aflrankelijk is van een toevallige late

overlevering en dat de verhalen wel degelijk al langere tijd in de mondelin-
ge overlevering hebben gecirculeerd. Niettemin moet vastgesteld worden
dat concrete bewijzen voor hoge ouderdom - laat staan tot in voorchriste-
lijke tijden - veelal ontbreken.

PSYCHOLOGISCHE BN ANTROPOSOFISCHE DUIDINGEN

Rond rgoo begint de psychologische duiding van sprookjes aan haar
opmars. Sigmund Freud (r856-r939), geestelijk vader van de psychoana-

lyse, ontwikkelde de theorie van het onderbewustzijn. Hij betoogde onder
meer in zijn Traumdeutung (r9oo) dat de beschaafde mens in dit onderbe-
wustzijn allerlei driften en verlangens verdringt en onderdrukt, die even-

wel in dromen en fantasieën weer naar boven komen. Ook in sprookjes,

immers producten van de faffasie, zouden deze driften en verlangens weer
aan de oppervlake komen. Ze concretiseren zich, zoals gewoonlijk bij
Freud, in seks en agressie. In freudiaanse sprookjesinterpretaties wordt
niet zelden gewezen op het oedipuscomplex van de held of heldin. Verder
is de freudiaanse interpretator gespitst op fallische slnnboliek in sprookjes.
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Hans en Grietje bij
het huis van de heks.
Kindersprookjesboeken
dragen in belangdike
mâre bij âân de receptie
van sprookjes.
(Uit: Hans en Grietje.
Opnieuwverteld door
I-eonard Roggeveen.
Met kleu¡enplaten van
Rie Cmme¡) 's-Gmven-
hage, câ. r93o)

I(enmerkend voor de interpretatie is de opvatting dat sprookjes rn een

slirnbolentaal spreken die slechts vanuit de psychoanalyse ontraadseld kan
worden. Zo zou het afslaan van het hoofd van Medusa staan voor casuaue.

In minder ver gaande interpretaties doorlopen sprookjeshelden een proces

vân volwassenwording, en proberen zii zich te ontworstelen aan de ouder-
lijke invloed.2: Een van de meer succesvolle freudiaanse interpretâtoren is

Bruno Bettelheim (r9o3-r99o), die bovendien de pedagogische heilzaam-
heid van sprookjes voor kinderen heeft benadrukt.'a

Behalve van een persoonlijk onderbewustzijn ging de psychoanallticus

Carl Gustav Jung (r875-196r) tevens uit van het bestaan van een collectief
onderbewustzijn, dat zich bedient van een universele beeldentaal. I¡ het
visioen, de droom, de fantasie en het sprookje zou dit collectief onderbe-
wuste naar boven komen. De ziel drukt zich uit in een symbolentaal; de

beelden of s}'rnbolen worden door Jung als archetypen bestempeld. Zo
staat in het sprookje het archetypische beeld van 'een bos doorkruisen' of
'een zee oversteken' eigenlijk voor 'een probleem ovelwinnen'. Een hel-
pende oude man kan in het sprookje staan voor een 'geestelijk inzicht'. En
de heks in Hans en Grietje is de archetypische verpersoonlijking van de

materie die overwonnen moet wo¡den.25

22. Dekker, Vân der Ko oi ei ¡ledet, van Aladdin tat
Zwaan kleeJ aan, 1997, pp- 86-87, ro5-r07, r60,3o8.
23. EdM, deel S, kol. 266-2j 5t zi,e ookLÀ1hl1ir, Mörchen-

Jorschuns nd nefenpslcholosie, 1969.

24. Benelheim, fr€ rs¿s o.le chanlmen ,1977.
25. EdM, deel 7, kol. 743-75oj zle ook Von Beir,
SJ)nbalih d6 Märchens, f97 5; ldem, Gesdsarz und
Emeuerung in Màrchen, r97 7.
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Ook in de antroposofie gaat men ervan uit dat sprookjes in een symbo-
lentaal spreken. De leer van de antroposofie is ontwikkeld door Rudolf
Steiner (186r-1925), en zijn sprookjestheorie maakt deel uit van een brede
visie op de wereld, de mens en de evolutie. Steiner leen dat de mens aan-

vankelijk geest was, die zich uiteindelijk heeft gematerialiseerd. Vervolgens
moet de mens evolueren en hogere incarnaties bereiken, waarin het Ik, de
ratio en het individualisme lot ontplooiing moeten komen en 'primitieve'
driften moeten worden losgelaten, Steiner meent dat de sprookjes in het
verleden ooit zijn ontwikkeld door ingewijde, verlichte mensen die op de
hoogte waren van de esoterische leer van de antroposofie. Aangezien deze

Ieer niet rechtstreeks kon worden uitgedragen, bevatten sprookjes verbor-
gen boodschappen voor de opvoeding. Ze bescbrijven telkens (een deel

van) de menselijke ontwikkeling. Tegenwoordig is de mens zover geëvolu-

eerd dat de leer gewoon kan worden uitgedragen en niet mee¡ hoeft te

worden ve$leuteld. Niettemin hebben in de antroposofische opdek
sprookies) sagen en legenden nog altijd een heilzame opvoedende werking,
en worden ze in het antroposofische onderwijs nog steeds gebruikt. Om
sprookjes goed te kunnen begrijpen dient echter wederom de symbolen-
taal ontraadseld te worden. In het sprookje over de strijd tussen Odysseus

en de eenogige reus Polyphemus staat Odysseus bijvoorbeeld voor de

'ratio', terwijl Pollphemus smat voor de 'wildheid' (hij kijkt nog met zijn
voorhoofdsoog). In her sprookje van de Bremer stadsmuzikanten staan de
vier dieren voor de diverse aspecten van het menselijk wezen. De ezel staat
voor het lichaam (het instinct), de hond voor het etherische lichaam, de
kat vertegenwoordigt het astrale lichaam, en de haan is de vetpersoonlii-
king van het Ik. Als de haan in het bos in een boom ldimt en in de vene in
een huisje een lichtje ziet branden, dan gaat de 'Ik' dus 'een licht op' en

kan hij de andere delen van het lichaam inlichten.26 Binnen de moderne
New Age-beweging neemt het antroposofische gedachtegoed een promi-
nente plaats in.27

Niet alle freudianen, jungianen en antroposofen hebben de ogen geslo-

ten voor het feit dat sprookjes per definitie aan verandering onderhevig zijn
en dat er altijd talloze versies met variante lezingen bestaan. Toch is een ge-

brek aan bronnenkritiek vaak het struikelblok geweest in hun theorievor-
ming en analyse. Te vaakzijn de psychoanalytici en antroposofen uitgegaan
vân één verrneende standaardversie van een sprookje, bijvoorkeur die van
de Grimms. Hiervoorzagen we al dat de Grimms hun sprookjes bewerkten,
contamineerden en stileerden. Bepaalde demils waaraan psychoanal¡ici en
antroposofen (en ook aanhangers van de Germaans-mythologische theorie)
hun analyse ophangenr ontbreken domweginveel andere sprookjesversies

en daarmee funderen zij hun interpretatie niet zelden op een wankele basis.
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Sprookjes worden maar al te vaak benaderd vanuit een vooropgezette
theorie. De sprookjesteksten zelf spelen hierin een ondergeschikte rol. Zo
merkt Bengt Holbek over de freudianen op: 'the strength of their argu-
mems hinges on the strength of the Freudian conception of the mind, not
on the analysis of the texts themselves'.'8 Holbeks kritiek richt zich onder
meer op de analyse van het Sneeuwwitiesprookje doorJ.F.G. Duff, die de

dwergen fallisch opvat en hun huisje interpreteert als de schede van
Sneeuwwitje; en die zou zelf gebukt gaan onder een oedipuscomplex,'e
Dergelijke inierpretaties zijn echter weinig overtuigend zolang sprookjes

op een meer concreet niveau op basis van hun letterlijke tekst begrepen en
geapprecieerd kunnen worden,30

OP ZOEK NAAR OORSPRONG EN VERSPRBIDING

In aanzet, zegtHermann Bausinger, zijn drie belangrijke theorieën over de

historische verspreiding van volksverhalen al vewat in het werk van de
gebroeders Grimm. De eerste theorie gaat ervan uit dat elementen van een

voorchristeliike, Indo-Germaanse mythologie in sprookjes en andere

volksverhalen van generåtie op generatie zowden zijn overgeleverd. De
tweede theorie gaat uit van de overdracht van verhaalstofvan een gelokali-

seerde groep naar andere groepen elders, Deze migratie kan vanuit een

bepaald punt plaatsvinden in cirkelvormige golven (zoals wânneer een

steen in het water wordt gegooid) of volgens bepaalde lijnen. rù(/aar een

migrerend verhaal wordt toegeëigend en in de lokale cultuur wordt inge-
past spreken we van'oikotypen'. Een derde theorie heeft de polygenese

van verhaalstof tot uitgangspunt. Gelijksoonige verhalen kunnen onafhan-

kelijk op verschillende plaatsen ontstaan omdat de hele mensheid dezelfde

psychische structuur kent. De overeenkomsten tussen verhalen uit geogra-

fisch ver van elkaar verwijderde plaatsen hoeven in deze zienswijze niet
noodzakelijkerwijze op overdracht te berusten.3'

Rond de eeuwwisseling ontwikkelden de Finnen Kaarle Krohn (1863-

1933) en Antti Aarne (1867-1925) de zogeheten geografisch-historische

methode. Inspiratiebron was het onderzoek naar de I(alez.¡ala. Deze in
1835 en 1849 gepubliceerde sagencyclus werd door Finse nationalisten
(die aanvankelijk nog Zweeds spraken en schreven) tot nationaal epos en

26. EdM, deel \ ko| 6o\-6o9.
27 . Zie hoofdstltk S, pÞ. 277-279 .

28. Ijolbek, Inrcryretaio,t of¡aiDr rdles, 1987, p. 2761

vgl. ook EdM, deel7, kol. 225.

29. Zle ]Jolhek, lnt¿ûretaian oÍJairy tales, tg87, p . 275.

30. Een behåndelina van de tleo¡ieën en de kritiekerop
ookhljLnú! Mà¡chen, \964, pp. 8r-86.

3r. BaùslÛget, Foffien del 'VolÌ¿tþoesie' (1968), r98o,
p- 27 e.v.
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unificerend symbool verheven. Doel van het onderzoek was de plaats van
herkomst van het epos nader te bepalen.

Theoretisch uitgangspunt van de geografisch-historische methode is dat
van een volksverhaal de oe¡vorm en het ontstaansgebied gereconstrueerd
kunnenworden aan de hand van een veelheid van verzamelde versies, zowel
uit de mondelinge overlevering als uit de letterku¡de. Door de oude en
nieuwe lezingen van een sprookje uit vele landen met elkaar te vergelijken
kan men de constante motieven vaststellen en latere afr¡¡ijkingen eruit filte_
ren, Door zorgvuldige vergelijking kunnen verwolgens de oeworm gere_
const¡ueerd en de ouderdom e¡van worden vastgesteld. Waar de oervorm
het veelvuldigst of'zuiverst' voorkomt is het betreffende sprookje waar_
schijnlijk ontstaan, zo luidde de redenering.i2 Vanuit de geografisch-histo_
rische methode werd ookhet belangrijke conceptvan het.verhaaltlpe, ont_
wikkeld. Een verhaaltlpe duidt een categorie verhalen aan met een min of
meer analoge plot. Antti Aarne publiceerde in rgro de eerste typologische
indelingvan sprookjes en grappige verhalen,33 die door de Amerikaan Stith
Thompson (1885-1976) werd venaald en uitgebreid. Dit ¡esulteerde in
r9z8 in de sprookjes- en volksverhaalc atalogus The tgpes of the folktale.z+

Aarne ontying de opdracht tot het samenstellen van een lijsr van
sprookjestypen van de Folklore Fellows Society. Dit internationale gezel_
schap van volksverhaalonderzoekers werd in r9o7 in I(openhagen opge_
richt met als doel een samenwerkingsverband om een vergelijkende studie
van verhaaltypen mogelijk te maken. Het ontwerp van een uniform verwij_
zingsysteem was hienoe een eerste vereiste. De Folklore Fellows srartten
de uitgave van een reeks boeken (rr Communications), die inmiddels
meer dan z5o publicaties omvat,

De sprookjescatalogus stelt frlologisch georiënteerde etnologen in staat
een ordening aan te brengen en daarmee overzicht te houden over de im_
mense hoeveelheid tekstmateriaal. Onder het begrip .folktale, wordt in de
catalogus globaal een sprookje ofgrappig verhaal verstaan, maar de genre_
matige onderverdeling is nog wat verfijnder. Zo onderscheiden we het dier_
sprookje, het wondersprook;e, het legendesprookje, het novellesprookje,
het domme-duivelsprookje, het grappige sprookje (vgl. het Duitse begrip
'Schwankmârchen') en het formulesprookje. Het wondersprookje van As_
sepoester staat in de catalogus van Aarne en Thompson bijvoorbeeld geca_
talogiseerd als 'ttpe AT 5ro Cinderella,, en Doornroosje wordt aangeduid
als 'ar 4ro Sleeping Beauty'. Bii elk t}pe wordr onder meer kon uiteengezer
hoe het verhaal globaal is opgebouwd, en in welke landen en hoe vaak het
sprookje is opgetekend. In totaal onderscheidt de catalogus ruim 3zoo ver_
haaltypen. Op de ar-catalogus zijn over de gehele we¡eld vele nationale en
regionale catalogi gevolgd. In de reeks van de Folklore Fellows verscheen
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onder meer een catalogus van Nederlandse volksverhalen, van Jacques
R.\Ø. Sinninghe (1943), een studie over de relatie van het sprookje tot de

heldensage en de mythe van de Nederlandse volkskundige en germanistJan

de Vries (r954) en een catalogus van Maamse volksverhalen van Maurits de

Meyer (r968).35In deze traditie staat ookde typencatalogus van volksvetha-

len uit Friesland van Jurjen van der l(ooi (r984).16

Verder zijn in de rrc-reeks vele tientallen studies gewijd aan één

bepaald ar-type. Voorbeelden hiervan zijn de monografieën van Aame
over het wondersprookje van de Magische Vlucht.(ar 3r3), van Anderson
over het novellesprookje van de Keizer en de Abt (AT 9zz), van Macken-
sen over het legendesprookje van het Zingende Doodsbeentje (er 78o),
van Philippson over het novellesprookje van Koning Lijsterbaard (er

9oo), van Ranke over het wondersprookje van de Tweelingbroers (ar

3o3), en van Ting over Assepoester in China en Indo-China (Ar 5ro).37
De sprookjescatalogi worden nauwelijks meer gebrrrikt voor het achterha-
len, dateren en lokaliseren van oerversies. Ze vormen echter nog steeds

een onmisbaar hulpmiddel bij het onderzoek naar de geografische ver-

spreiding en historische ontwikkeling van de afzonderliike sprookjesrypen.

Ook voor andere verhaalgenres zijn catalogi ontwikkeld, bijvoorbeeld
voor middeleeuwse exempelen.38 Eveneens zijn er diverse nationale sagen-

catalogi samengesteld, waaronder die van SinningheJ maar tot een inter-
nationale sagencatalogus is het ondanks een aanzet hietoe van Ina-Maria
Greverus nog niet gekomen,:r Stith Thompson publiceerde een motieven-
index in zes delen (een motief is een afzonderlijk plot-element), maar deze

wordt in de praktijk relatie[weinig toegepast.40

FIet succes van de Aarne/Thompson catalogus, dé intemationale
(Europa-centrische) standaard, is mede te danken aan het feit dat hii per-

fect voldoet aan de behoefte van volksverhaalonderzoekers om overeen-

komst én variatie vast te stellen tussen verhalen van uiteenlopende her-

komst en momenten in de geschiedenis. Variatie is vaak een goede indica-
totvoor de verschuiving van betekenisgeving in verhalen.

32. Zle LùJll, Mör.he , 1964, pp. 60-64, ook voo¡ de 16. Vân derKooi" Valhsúethalen;n Fiesland, 1944.
kritiek op de methode. Vgl. ookIfuoh¡., FolÈlore Meîho- 37. Aa./l'e, Die masische Flucht, r%o; Andeßor'" Kaiset
doloÐ/, t97t; (oorsq . Die Jolklaristische Arbeixnethoàe, und Abt, t923; ¡l.ackeîse¡', Der singende Knôchen, 1923;
Oslo 1926). Phjllppsorì, Der Màtch¿nr!þus øon IAiniB Dfosselbaft,

$. AarJtre, Vefteichnh det Mörchenwen, \9rc. r94;Rar].k.e,DiezueiBrüder,t934;Tiig,TheCindzre.t
34. Aâme en Thompso¡, :rhe ryþes oJ the Íotkrate, rs28, Cycle ín Chma and.Indo-Ch¡u ¿, 1974. Meer voorbeelden
tweede, uitgebreide druk 196r; r98ra. vindtmenbijLùthi,M¿rche,\964,pp.65-67.
35. Si¡ninshe, K¿¡¿l¿s der nied.erlöndtschen Märchen-, 38. T.uhach, Index exemþlo"?,r, 1969. De câralosrs vân
Ursþrunssasen-, SaEe - und LesendenÙana û , rg43j 'ulbân leeends' vân Bn¡ûvând komt nog ler språke.

idem, Viifiis Ned¿rland.'e sprookjes, r942tDeVàes, 39. G¡everus, 'Bericht zu Veröffentlichungs- u¡d Kata-
Beùachtunsen zum Mò.rchen besonders in se;nen Veth¿I¿"ß logsiemngspl¿inen aus dem Zentrâlârchiv der Volks-
zu Heldeßase und Mtthor, 1954, en De Meyer, ¡, conæ eúàlllús', Í969.
populaire flanand, \968. 4o. Thompson, Mo¡iflndex ol Folh-Liter.Ìture, r95'-t958.
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Van een heel andere orde is het sprookjesonderzoek dat vanuit het srrucru-
ralisme is ondernomen en dat volledig tekst-immanent is gericht. De Russi-
sche volkskundige Vladimir Propp (r895-197o) is de grondlegger van het
onderzoek naa¡ de structuur van het wondersprookje. Hij kwam tot de vast_
stelling dat wondersprookjes telkens opgebouwd worden met een beperkt
aantal plot-elementen, personages en attributen. Als personages onder,
scheidthij de held, de zender, de donor, de helper, de prinses enhaarvader,
de onechte held en de tegenstander. Propps belangrijkste bevinding betreft
echter de disrributie van de plot-elementen, die hij zelf ,functies, noemt en
definieert als aan personages gerelateerde handelingen. In De morfologie aan
het toversprookje (r928) onderscheidt hij welgeteld 3r functies (die dan wel
weer in allerlei subfuncties ku¡nen worden uitgesplitst). Tot die functies
behoren onder andere: verbod, overÍeding, misdaad, vertre\ beproeving,
reactie, ontvangst tovermiddel, verplaatsing, strijd, overwinning terug-
keer, achtervolging, redding, zware opdracht, venrrlling en huwelijk en/of
kroning. Sommige functieparen komen altijd gecombineerd voor, zoals ver-
bod en overtreding ofstrijd en over.winning. Voorts kunnen er herhalingen
en verdrievoudigingen optreden. Aan elke functie verbindt propp een sym-
bool, zodat hij de morfologie van elk wondersprookje in een abstracte for-
mule kan weergeven. Maar ook van het genre van het wondersprookje als
geheel kan vervolgens een 'maximale'formule opgesteld worden, die alle ty-
pen als het ware genereert, Deze formule is tamelijk rechtliinig van struc_
tuur, en alleen in het middendeel van het sprookje kan de verhaallijn rwee
onverenigbare kanten opgaân. Globaal gesproken kan het toversprookje de
verhaallijn van het drakendoderqpe volgen (Ar 3oo, The Dragon-Slayer) of
die van het r.r¡urvogelqpe (Ar 55o, S¿ archfor the Gold.en Brîd). De held moet
dus ofi¡¡el een tegenstander ove¡winnen (bijvoorbeeld de draak), of zware
opdrâchten uirvoeren om zijn uiteindelijke doel te bereiken.

AIs hypothese formuleen Propp ten slorte dar de toversprookjes in feite
teruggaan op één 'mythe' of'oersprookje,. Deze hypothese wordt door
latere onderzoekers meestal niet gesteund. Een moderner theorie die het
onderzoek naar de morfologie van verhalen kan rechtvaardigen gaat uit
van de idee dat er zoiets bestaat als een universeel menselijke .verhaal-

grammatica'. Bepaalde narratieve structuren in verhalen zouden kunnen
wtjzen op een universeel narratiefdenken.a'

Een dergelijke hypotltese vereisr overigens nadrukkelijk ook onderzoek
naar niet-westerse vertelkunst. Jan de Vries, die als enige Nederlandse
volkskundige al l.roeg aandacht heeft besteed aan de studie van propp,
voorspelt dat er bij vergelijking aanzienlijke verschillen voor de dag zullen
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komen. Hij merkt op dat in bepaalde niet-westerse - hij spreekt van 'pri-
mitieve' vertelkunst veel minder rigide eisen gesteld worden aan de
(ónze!) verhaallogica, eî zegt over de westerse sprookies; 'Het feit, dat

deze sprookjes zich zoo gemakkelijk in een schema laten passen) bewiist
reeds, dat de verbeelding geleerd heeft zich naar bepaalde normen te rich-
ten.'42 Invloed van de lireraire cultuur sluit De Vries daarbij geenszins uit.

In het begin van de twintigste eeuw had de Noorse volkskundige Àrel
Olrik al zijn 'epische wetten van het volksverhaal' geformuleerd. Tot deze

unive¡seel geachte wetten behoren onder meer die van eenvoud, eenheid

van âcde, logica en repetitie. Nadien is de universaliteit van deze wetten

meermaals aangevochten.43 De Franse anúopoloog Claude Lévi-Strauss

ontwikkelde in de jaren veertig op grond van Roman Jâkobsons taalkundi-
ge inzichten de zogeheten structuralistische benadering van culturele ver-
schijnselen. De toepasbaarheid van zijn stn-rcturalisme op volksverhaaltek-
sten demonstreert hij aan de hand van zijn analyse van mlthen.44 Omdat
het structuralisme de neiging heeft om cultuurverschijnselen los van de

mens en de dagelijkse praktijk te verabsoluteren, is hierop binnen de

antropologie een reactie gekomen waarbij de specifieke context en achter-
grond vân de âctoren op de voorgrond wordt gesteld,

VERTELLERS IN C ONTEXT

In het begin van de twintigste eeuw kwam, naast de vorm van het sprookje

de vertellende mens, de homo nanans, meer in de belangstelling te staan.

De aandacht gaat uit naar het hele verhaalrepertoire van een verteller als-

ook naar de vertelsituatie en naar de invloed van de toehoorders.45 In r926
verscheen een Duitse vertaling van de studie van Mark Asadowskij (r888-

1954) over de Sibe¡ische sprookiesvertelster Natalja Ossipowna \øinoku-
rowa; deze vormde de inleiding bij de verzamelde sprookjes van lØinoku-
rowa, die een jaar eerder in het Russisch was verschenen. Asadowskij liet
daarin zijn collega's in West-Europa kennismaken met de benadering van

de Russische School. De persoonlijkheid en de noden van vertellers oefen-

den een belangrijke invloed uit op hun kunst, zo stelden Asadowskij en

andere Russische onderzoekers vast. Sprookjes werden in Siberië vaakver-
teld door landlopers, die met hun vertelkunst onderdak en maahijden bij
de boerenbevolking konden verkrijgen. De vertellers hadden er daârom

4r. Hie¡ove¡ Louweße iî:Ptopp, De nofolosie øan heî 43. þ,]vet,'T¡'e epic laws offolk nâûative', 1993.

¡ôùetspmohje, t997, p. 2\. 44. I;vi-S trauss, 'The strucÌu¡al study of m''th', r 955.
42. De Vnes, 'Over het Russische sprookjesonderzoek 45. In her aleemeeÍh1eûvel: L ithj, Mùchen, 1964,

derlaarste iaren', r93o, p.338. pp.73-75.
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alle belang bij om hun sprookjes enorm uit te spinnen en er veel spannen_
de verwikkelingea en epische herhalingen in aan te brengen. De Russische
School besteedde ook aandacht aan de rol van de toehoorders en de socia_
le context waarin veneld werd.16

In de jaren r935136 noteerde Gottfried Henssen het gehele oraie reper_
toire, behalve liederen ook ruim rachtig sprookjes en grappige vertelsels,
van de in Nederland geboren en later naar Duitsland getrokken Egbert
Gerrits. Henssen maakte hierbij ook gebruik van geluidsband en hlm.47
De volkskundige Petr Grigorevich Bogatyrev en de classicus en taalkundi_
ge Roman Jakobson betoogden in hun baanbrekende artikel .Die Folklore
als eine besondere Form des Schaffens, dat de herkomsr van verhalen in
de mondelinge overlevering van ondergeschikt belang is. Wanneer verha_
len mondeling gecommuniceerd worden ondergaan ze telkens een aanpas_
srng aan de smaak, ovenuigingen en voorstellingen van een gemeenschap.
De mondelinge overlevering als een collectieve schepping markeert vol_
gens hen het onderscheid met de literatuur.48 De .Boedapest School,
rondom de filoloog, etnograaf en politicus Glula Omrtay (r9to_r978)
ging in de jaren veenig intensief onderzoek veüichten naar vertellers, hun
verhalen en de sociaal-culturele inbedding van het vertellen in Hongaarse
dorpen. De 'vertelpersoonliikheden, werden in de context van een ,vefiel_
gemeenschap' geplaatst.

Het bekendst geworden is de inspirerende studie van Lin d.aDégt., Mr)r_
chen, Erztihler und, ErzcihlgemeinschaJt uir r962.ae In de periode 194g.1960
verrichtte Dégh veldwerk bij de Szekìer-boerengemeenschap in het Hon_
gaarse dorp I(akasd. Ze verdiepte zich onder meer in het migratieve¡leden
van de bevolking, de clanstructuur met haar hechte sociale banden, haar
middelen van bestaan, feesten en rituelen, taal, klederdracht en geloots_
overtuigingen, kortom haar (etnische) cultuur en idenrireir.5o In Déghs
volksverhaalonderzoek staat de individuele verteller centraal, waarbij de
sociale functie van het vertellen niet uit het oog wordt verloren: verhalen
vertellen kan niet zonder publiek en kan niet los worden gezien van de
gemeenschap. Dégh hanteert de volgende methodologische uitgangspun_
ten: (r) het hele repe¡toire van individuele vertellers moet worden opgeno_
men; (z) men moet zich verdiepen in het leven van deze venellers; (3) de
vertelgemeenschap moet worden bestudeerd; (4) het vertelproces moet in
zijn natuurlijke omgeving worden geobserveerdj en (5) dit ondezoek moet
herhaald worden binnen een tijdsspanne van een aantal iaren.5' De beste
vertellers werden in het algemeen gevonden in de lagere sociale klassen,
niet in de laatste plaats onder mobiele werklieden als handwerkslieden,
soldaten, zeelui, vissers, marskramers, seizoensarbeiders, houthakkers en
herders.52 Tiidens het samenzijn - gedurende en na het werk _ konden
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veßchillende vertellers in competitie per toerbeurt verhalen vertellen. Als
er maar één verteller wasr kon deze zijn verhaal al improviserend over
meerdere avonden uitsmeren:S3 In haar studie behandelt Dégh onder
meer het repertoire van Zsuzsánna Palkó (188o-1964). Na de dood van
haar vader en broer, die uitzonderlijke vertellers waren, verwierfdeze anal-
fabete vrouw - ook onder de mannen erkenning als begaafd vertelster,
Ze kan beschouwd worden als een creatiefveftelster met een uitgesproken
voorkeur voor sprookjes, vaak met lijdende heldinnen. Haar sprookjes

worden gekenmerkt door (katholieke) vroomheid, een verlangen naar
rechtvaardigheid, en een sociale betrokkenheid bij de armoedige leefom-
standigheden van de eenvoudige boerenbevolking.54

Ook elders in de wetenschappelijke wereld heeft de belangstelling zich
verbreed naar de diverse aspecten van de vertelcultuur. In de Verenigde
Staten gaf Richard M. Dorson evenals Stith Thompson verbonden aan

de Indiana University in Bloomington de studie van volksoverleveringen
als een jonge academische discipline een onbetwiste uitstraling. Dorson
wilde dicht bij de erwaringswereld van mensen blijven, en het métier van
het veldonderzoek was hem niet r..reemd. Tegelijk stond hij erop de catalo-
gi ('the scientific tools of t¡e folklorist') niet te verwaarlozen. Nu hadden
Amerikaanse onderzoekers al een lange en ruime ervaring met de studie
van de volksverhalen van indianen. Dorson (in de jaren vijftig) en bijvoor-
beeld Roger Abrahams (in de jaren zestig) dchtten zich ook op de vef-
telculturen van Afro-Amerikanen. Bovendien begon de 'Arnerikaanse
School' al woeg (in r94o) aandacht te besteden aan hedendaagse en urba-
ne folklore, ook in de massamedia. Voortdurend werden nieuwe genres

voor het volksverhaalonderzoek ontsloten: van 'xerox-lore' en productge-

ruchten tot verhalen over persoonlijke belevenissen.55

Een belangrijke vernieuwing in het volksverhalenonderz oek kwam - ge-

inspireerd door Dell Hymes' 'ethnography of speaking' - tot stand met het
zogeheten pedonnqnce-onderzoek van onder anderen Richard Bauman,5ó

Dit richt zich niet op de verhalen, maar op de voordracht zelf, die als

onderdeel van een sociaal gebeuren wordt gecontextualiseerd.

46. Asrdowskìi, Em¿ 
',ó',sche 

MàrcheneEählein, \926;
ook Dekker, 'Op zoek naar de vel{elle¡ vâû volksver-
halen', r992, p.70.
47 . }Jeûssen, Ubeniejeruns und Peßönlichþei¡, 

'95r 
.

48. Bogac!'rev enJakobçon. 'Die Folldore 3ls eine
besondereFolm des Sch¿ffens', r929. Zie ook
hoofdstuk 2, pp. 9r-92.
49. Zie Dég}tr, Fo .tahs a"d S¿¿,¿¿,', 1989; idem,
N¿tatiÐes i Societt, 1995, pp. 7-29.
50. Dêeþ, Fôlktales aú So¿ie\t, rga9, pp . 3-42.
5r. Ibidem, pp. 45-6r.

52. Ibi.defl]., pp. 63-76, 79.
53. Ibidem, pp. 82-85, 95-97.
54.Ibidem, pp. 187-234. Zie voo¡ verdere informatie
overPâlkó eD eeD weergave vân een selecrievånhâa¡
ve¡halen ook Dégb .Ël rs¿ rian Fo4?tales, ryss
55. Dorso¡^, Anerica Fal¿lo¡¿, 1964; idem, 'The legend
ofdle missinspyjamas and oúe¡sad sâsas', r977.

56. Bauma¡, 'Verbal ârr âs pe¡folmânce', r975; idem,
'The Êeld srudyoffolklore incontext', r983j ldem,
Storj, Perfonnance, an¿ Eúem, 1986.
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ln de jaren negentig wordt onder meer aandacht gewaagd voor de varia_
biliteit van verhalen in het dagelijkse leven. Linda Dégh bijvoorbeeÌd heeft
recentelijk gedemonstreerd hoe juist de kennis van verhaaltyperr, opge_
daan in het traditionele volksverhaalonderzoek, ons in staat stelt de alom_
tegenwoordige folklore in de massamedia (van soaps tot reclamebood,
schappen) op een adequate wijze te analyseren en te interpreteren.5T

Vanuit de historisch-sociologische benadering wordt de nadruk gelegd
op volksverhalen als spiegels van facetten uit de historische realiteit (wol_
ven in Europa, kwetsba¡e stiefi.,erhoudingen enz.).s8 Verhalen kunnen
worden opgevat als sociaal-culturele documenten, maar zijn geen histo¡i_
sche documenten in de zin van ,reportages van de werkelijkheid,. want dan
verliest men de fictieve en creatief fantasievolle kant van het volksve¡haal
uit het oog.5e

Het internationale volksverhaalonderzoek heeft zich in de jaren vijftig
verenigd in delnternational Societyfor Folk Narrative Research. Hermeesr
gezaghebbende internationale tijdschrift waarin door onderzoekers gepu_
bliceerd wordt, is Fabula. Een van de grote projecten waar thans nog rner
veel wetenschappers van naam aan gewerkt wordt is de prestigieuze ,E¿aJ,,_

Ìtlopädie des Mtirchens (vanaf 1977). Hoewel de drel suggereert dat het nâ_
slagwerk zichbeperkt tot sprookjes, strekt het werkterrein zich nagenoeg uit
overhethele spectrumvan devertelcultuur, inclusief de niet-westerse.

Samenvattend kan gesteld worden dat in het moderne ve¡haalonder_
zoek het hele vertelproces centraal is komen te staan: vertelpersoonliik_
heid, repertoire, voordracht, publiek en betekenis. Er wordt meer veld_
werk verricht en oude optekeningen van verhalen worden gerecontextuali_
seerd.óo Van het huidige onderzoek diepen we een drietal aspecten nog
wat verder uit, te weten: de voordracht, het verschil tussen mannelijke en
vrouwelijke venellers, en de verhouding tussen oraliteit en schrifteliikheid.

.PERFORMANCN,: 
VERTELLER EN V O O RD RA C HT S ITUATIE

Verhalen komen pas ech¡ tot leven als men ze hoo¡t en ziet vertellen. Het
complex van factoren dat in de voordrachtsituatie een rol speelt wordt wel
aangeduid met het begrip 'perfqmrance, ofivel voordracht. Het gaat hier
om een universele vor¡n van communicatie omdat het vertellen van verha_
len in alle menselijke samenlevingen voorkomt.ó.

Bij de mondelinge voord¡acht van verhalen spelen niet alleen de rexst
en het idioom een rol, maar ook de toon waarop veneld wordt, het ritme
en het tempo, het invoegen van rijrn en zang, alsmede allerlei begeleidende
non-verbale signalen. De vertellers ondersteunen hun ve¡haal onder ande_

3OO TH¡o MEDER & lRrc VINBRUx

re met mimiek en gebaren, en ze zijn ook gevoelig voor de reacties van het

publiek, die hen er bijvoorbeeld toe kunnen verleiden om bijvoorbeeld

bepaalde verhaalelementen uit te spinnen. Het vertellen van een verhaal

wordt daardoor inprincipe een eenmalige, niet reproduceerbare gebeurte-

nis. Door het samenspel van verteller, luisteraars en voordrachtsituatie

ontstaat telkens weer een unieke verhaalveßie. De persoonlijkheid van de

veneller, zijn sociale achtergrond en zijn creativiteit zijn in de voordracht

van wezenlijk belang voor de totstandkoming van het verhaal.6'

Om de voordracht te kunnen bestuderen moet men op de hoogte zijn

van de regels van de alledaagse communicatie. Die regels kunnen per cul-

tuur en sociale groep verschillen. Zo moet men nagaan wanneer er gespro-

ken wordt, waarom en met \ryelk doel. \øelke registers en strategieën staan

sprekers in de communicatie ler beschikking? Vervolgens kan men ook de

venelstrategieën bezien. !íelke regels worden er in een bepaalde (groeps)-

cultuur gesteld aan het vertellen van een volksverhaal? In hoever¡e sluit de

verteller aan bij de conventies, en in hoeverre wijk hij aP rùlelke stiilfig¡¡-

ren en formules gebruikt hij? Hoe presenteert de verteller zich in zijn rol?
'$(/elke thema's kiest hij uit, en met welk doel? Welke collectieve kennis is

er nodig om het vertellen te doen slagen? In hoever-re wordt de voordracht
van de verteller bei'nvloed door de samenstelling van het gehoor? Bij dit
laatste spelen leeftijd, sekse en verwachtingspaüoon een ro1. Etnografisch

onderzoek naar het gedrag van vertellers in interactie met hun gehoor

bracht cultuurspecifieke vormen van vertellen, vertelstrategieën en 'rech-

ten in het vertellen' (wie spreek en wie zwijgt?; wie mag een bepaalde ver-

sie van een verhaal claimen?) aan het licht.o3

In de optiek van Richard Bauman is voordracht een anistieke vorm van

verbale communicatie. Het voordrachtsonderzoek kan, aldus Bauman,

een bijdrage leveren aan een beter i¡zicht in de orale literatuur als een

vorm van verbale kunst. Als situationele factoren die de voordracht bei'n-

vloeden, noemt hij onder meer: de identiteit en rol van de deelnemers, de

57.Dégh, Ameican Folhlore and the M6s Medi¿, tgg4. 62. E¡lM, deel 4, kol.3\5; deel7, kol. 222-223tDêelr.

58. Zie bijvoorbeeld Cle'tx., En ze leeiden nos lans en FolþtoJes and Socíery' Í989, pp. 53, tr2-t\9 (over de

seluhkry, \gg2;Damrot\, De betekenß tan Moe¡l¿t ¿ interâctie russen ve¡teller en publiek), r75-r78' 183-\84

Gans, 1984. Zle lootkritiek op Dåmton: Dekker, 'De (ove¡ stijl en voo¡d¡âcht)i D¡iesser\ 'Humour, lâugh¡er

Huizinga-sprookies vån Dalnron', 1985. ând thefield', 1997, p.223.

59. Zie Dekker, recensie van Clerlcr' boek, r 993. E eD 63. Gteerl, Folhlo¡e, \997, deelrr, pp. 63o-635j Bâuman,

ander bezwåarvâll Dekker tegen de historisch-socr'ob- St¡ry" PerJormance' an¿ Eæn4 rya6,p gtDéù" Folhtales

gische meúode is ande¡mââl het onk¡irische gebruik and Socieû, \gag, pp. \75-Í79, ra5. ZleVenbru.\, E¿"

van brc¡neû. Men gaat vooùii aan (opee€kende> bruid ía het sal rgaa pp.35-39, eA ideû, A Death tn

mondetins verhâìen eÍ âân de va¡iabiliteit van ve¡tel- ¡he Tizui Islands' \995, pp. 55-56, passim, voor de wijze

lingen, zodat de Pe¡rault- en Griflìlrl-ve¡si€s wee¡ eens wâârop ve¡halen in kleinschaìise sâmenlevingen

rot stardâârdreksten wo¡den verheven. geb.uikt worder om sociâle boodschapper die nier
6o.IJolbek,Te dencies in Modem FolÈ NaÍalh'e direcr medegedeeld kuDnen wo¡den zonder het ¡isico
Resec¿rch, rg92. van ¡epe¡cussies, symbolisch te communicereû

6\ . GrcerL, Folhlore, r9gj, deel r r, pp. 630-635.
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exp¡essiemiddelen die tijdens een voo¡dracht gebruikt worden, de regels
die gelden voor sociale interactie (en de interpretatie ewan), en de conrext
waarin het ve¡haal is ingebed. De verhalen waarop Bauman zich in zil.n
onderzoek concentreert zijn voornamelijk sterke verhalen, vertellingen
betreffende practical iokesJ lokale anekdotes, vis- en jachtverhalen en
familiegeschiedenissen. De artistieke kwaliteiten ervan komen in de echte
vertelsituade pas goed rot hu¡ recht, Afschriften van zulke vertelsessies
moeten daarom aan meer eisen voldoen. Er moet letterlijk worden afge_
scbreven, en in de tekst moet worden aangegeven waar bijvoorbeeld
gepauzeerd wordt, geaarzeld, gelachen, een gebaar gemaakt, ofwaar door
meerdere personen tegeliikwordt gesproken.6,l

Bauman heeft onder meer veldwerk verricht onder een groep wasbeerja_
gers die regelmatig bijeenkwam in Canton, Texas, om te handelen in jacht_
honden en ervaringen uit te wisselen. De lagers staan bekend om hun cre_
atleve omgangmet de waarheid, waarhet,t aanprijzen van honden en de ei_
gen jachtervaringen betreft (vgl. het ,visserslatijn'). Het liegen, ofliever ge_
zegd, het overdrijven en oprekken van de waa¡heid maakt deel uit van de
mannelijke groepssociabiliteit. In hun ha¡del is een zekere misleiding geac_
cepteerd. Deze houding vinden we weerspiegeld in de verhalen die ze ver_
tellen. De traditionele sterke verhalen (,tall tales,), die bij iedereen bekend
ziin, worden onderling nauwelijks veneld, maar blijven gerese¡veerd voor
nieuwkomers bij wijze van initiatie. Onderling wordt vooral opgesneden
over de honden en de eigen jachtprestaties, met het doel de eigen sraùs te
vergroten. Bauman spreek in dit verband wel van .image_building narrati_
ves'. Bij de verkoop van honden beschikken de jagers over een heel arsenaal
van retorische strategieën om hun eerlijkheid te benadrukken.6:

SEKSE: HTT CULTURELE VERSCHIL TUSSEN
MANNEN EN VROUWEN

In de jaren twintig toonde MarkAsadowskij al aan dat het verhaalrepertoire
van vertellers en hun manier van vertellen door sekse bepaald kunnen wor_
den. Bij het vertellen en voordragen spelen niet alleen het geslacht van de
verteller een rol, maar ook de normen die in de samenleving en door de toe,
hoorders aan de geslachten worden opgelegd. De sekse kan overigens ook
een compÌicerendefactorziininhetveldwe¡k: eenvenellerzal eenverzame_
lende buitenstaander vaak meer in vertrouwen nemen als beiden van het_
zelfde geslacht zijn. Het omgekeerde kan ookgebeuren: de verzamelaar legt
een voorkeur aan de dag voor verhalen van vertellers van dezelfde sekse.66

In het verleden werden sprookjes aan kinderen vooral ve¡teld door moe_
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ders, grootmoeders en kindermeisjes - die in plaüelandsgemeenschappen

niet zelden het langst van alfabetisering verstoken zijn gebleven. Op histo-

rische afbeeldingen treffen we regelmatig het clichébeeld aan van de ver-

tellende (groot)moeder, terwijl Moeder de Gans meermalen als vertellen-

de spinster is geportretteerd. Maar ook het feit dat er zoveel lieve en gedul-

dige vrouwenfiguren de hoofdrol spelen in de Kinder- und Hausmärchen

van de Grimms kan deels toegeschreven worden aan de invloed van hun

vrouwelijke informanten uit burgerliike kring. Als typische 'wouwen-

sprookjes' gelden in het algemeen de complexe wonder- en novellesprook-
jes met heldinnen in de hoofdrol, alsmede de grappige sprookjes die een

opvoedkundig karakter hebben. Het blijkt overigens niet zozeer van belang

of verhalen een vrou\ /eliike hoofdrolspeler hebben, als wel dat de vertel-

ling een als 'vrouwelijk' beschouwd standpuff verwoordt þijvoorbeeld
over deugd, zorgzaamheid of trouw). Vrouwen kunnen ook bepaalde

details die hun belangstelling genieten, verder uitwerken: een lrouwelijke
bijrol kan bijvoorbeeld uiwergroot worden, sieraden en interieurs kunnen

uitgebreid bescfueven worden, Verder circuleren - blijkens modern

onderzoek - onder vrouwen veel autobiograltsche verhalen die een infor-

matieve of waarschuwende functie kunnen ven-ullen.ô7

In vertelsituaties met volwassen toehoorders, bijvoorbeeld tiidens het

werk ofop reis, waren het in het verleden vaak juist de mânnen die als ver-

tellers optraden. De mannelijke vertellers leggen veelal een voorkeur aân

de dag voor moppen en grappige vertellingen, en voor avontuurlijke verha-

len, hoofdzakelijk met manneliike helden in de hoofdrol die aan het eind

niet zelden een aantrekkelijke bruid, rijkdom en een koninkdjk verwerven.

In de genoemde vertellingen zijn seksualiteit en moed belangrijke thema's.

Mannen hebben veel minder de neiging om sprookjes met vrouwen in de

hoofdrot te vertellen, ze hebben weinig afñniteit met grappige venellingen

waarin een listige wouw de man weet af te Íoeven. Vrouwen venelden

vaker binnenshuis, malìnen meer in het openbaar. De traditioneel aan

mannen en wouwen toegedachte rollen weerspiegelden zich op verschil-

lende niveaus dus ook in de venelcultuur.6s Het feit dat de meeste verza-

melaars mannen waren heeft ook tot vertekeningen geleid. In de eerste

64.8^ürljll1t S¡ôry, Perþman¿e, and Eøent, tg86, verzamelaa¡sr EdM, deel7, kol. 223 224 (o-â. venelleß
pp. rx -x, r-ro; Schetrda , Von Mund zu Oht, tgg3, die zich âûders ged¡agen als er opnâme-appâratuur

pp. 83-84. âânwezig is, etrveflâmelaa¡s ofuitgeve¡s diebijvoor-
65.B^irljl1¡. Story, Peìloma ce, andEven¡' \986, beeld obscene ofblasfemische vertellingen weglâÎen).

pp. r r-32. 67. Vâchs, 'The crime-victim nârrâ.ive âs folklorc',
66. Grce , Folklore, 1997, deel r, pp. 4o5-4o9; Köhler- 1982

Zülch, 'Ostholsæins Ezählerinnen ill der Sâmmlung 68. Ed¡4, deel5, kol rog en 2rr-2r8; ookKöhle¡-Zùlch,
Wilhelm Søisser: ihre Texte seineBe¡ichte', r99rj 'Ostholsteins Erzâhle¡i¡¡en', r99r; ScheîdÀ' Von Mul1d

Scj¡efida, Von M nd zu Ohr, 1993, p. r54. Over ande¡e zu Ohr, tgg3, pp. r62-r79;Dêc¡'' Folþîales a d Socielt'

problemenbij de regisüâtie en selectie doo¡'!¡reemde' 1989, pp. 90-93
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De Sneeuwwitje die
Deelder maakte voo¡ het
Rotrerdamse Jeugd-
rheater Hofplein is geen
parodle, maâr een versie
van de verrelling die
âângepast is aan deze
¡ijd. Het enige datwt is
aan Sneeuwwilje is haâr
jurk de ¡ol werd ver-
tolkt doo¡ een zwa¡t
meisje, Kifty dos Sântos
Cid, en ook de boze
stiefmoede¡ is zwâ¡t.
De prins die haarkomt
wakker kussen is blank,
en liikt overigens als
rwee d¡uppels water op
een jonge Jules Deelde¡.
Helemaal aan her eind
van het ve¡haâl, wannee¡
alles goed is afgelopen,
duikt de schim van de
inmiddels gedode,
heksachige stiefmoeder
rìog eenmaal in de zaal
op en krijs!: 'Denk maat
nrel dâthiermee alle
kwaad uit de wereld
verdwenen is!' Dit ziir¡
enkelevar de moderni-
seringen die Deelder
heeft aangebracht, in
een multiculturele
s amenlevirìg waarin de
nadruk op het mooie
blanke huidje van de
heldin al gauw verdacht
begint te klinken, en
waâ n een voÌmâakte
haþp)) ending zor'del eer¡'

cynische kanÉekenìng â1

snel als onwerkelijk
wo¡dt e¡vâren,
Op het affiche van de
opvoe¡mg in t996 we¡d
ondanks de mode¡ne
aanpassingen de'klas-
sieke' tekening van Rie
Cramer gebruikt, waar-
schitnlijk methel oog op
de herkenbaa¡heid.

plaats moet dit tot gevolg gehad hebben dar zij mannen bereid vonden om
hen verhalen te vertellen. Verder is het mogelijk dat de vrouwelijke verrel-
lers bii het vertellen van hun verhalen met de sekse van de verzamelaar

rekening gehouden hebben. óe

Maar ook vândaag de dag blijken sekseverschillen in de vertelcultuur
een rol te spelen, In een recent onderzoek onder Duitse jongeren werd
gevraagd naar hun lievelingssprookje. Meisjes noemden he¡ vaakst als hun
favoriet: Assepoester, Doomroosje en Sneeuws/itje, drie sprookjes derhal-
ve met mooie jonge wouwelijke hoofdrolspelers die een tameliik passieve,

aflvachtende rol ven'ullen en uiteindeliik met een knappe prins trouwen,
In de favoriete sprookjes van jongens spelen meer actieve helden de hoofd-
rol: Hans en Grietje, het Dappere Kleermakertie en de Gelaarsde Kar.7o

ORALITEIT, S CHRIFTELIJ(HEID EN VISUELE MEDIA

De verspreiding van orale veftellingen is afhankelijk van de mobiliteit van
yertellers. De verspreiding van verhâlen, zo stelt Rudolf Schenda nuchter
vâstr neemt toe naarmate infiastructuur, vervoer en techniek verbeteren,

Hij noemt onder meer de trein, maar ook de sneldrukkerij en de boekhan-
del. Tot het begin vân de negentiende eeurv bliift het verrellen toch voor-
namelijk een kleinschalig fenomeer¡ terwijl daama de vertelstof in snel

tempo uitgroeit tot internationaal circulerend cultuurgoed.Tr

De samenleving is lange tijd een 'luistercultuur' geweest, wâarin de

inforrnatie vooral 'van mond naar oor'is gegaan. Dat betekent niet dat
men kan spreken van een geisoleerde orale cultuur. Zowel in heden als

vededen is er een voortdurende wisselwerking tussen mondelinge en

schriftelijke circuits. Al degenen die niet konden lezen kwamen met literai-
re teksten uit almanak of krant in contact via mensen die konden lezen en

navertelden wat ze gelezen hadden. Zulke 'middelaars' waren onder ande-

ren schoolmeesters, geesteliiken en colporteurs. Vanafhet midden van de

negentiende eeuw, zo stelt Schenda, is er nog nooit zoveel verteld, vervol-
gens gedrukt en wederom naverteld.Tz

Mondeling circulerende verhalen zijn regelmatig in de literatuur terecht-
gekomenJ maar minstens zo vaak is leesstof door lectuur en voordracht in
het mondelinge circuit terechtgekomen. Zo hebben literaire sprookjesboe-

69. Wierker-Piepho, "'GenderlecC", 1999. ôftmâls die besseren E¡zähle¡ gewesen und dâs nichr
70. Richrer, 'Wie populär sind Märchen heute?', 1995. nur, weil sich blologisch in.aûore s¡tno d,rc nen: sand

7t. Sc}trerrdâ, Von Mund zu Ohr, 1993, pp. 4A, $-54. eûrwìckeln kâ¡¡, sondern weil die Bewegung in unrer-
Tevens steft Schenda vast dât er zich in het ve¡leden schiedlicheD sozialetr und kulûrâlen R¿iÌ]lnen spúch-
onder mobiele persoûen vaker betere vertelle.s liche Phâûrâsie und Ausd¡ucksfühigkeir fördert.'
bevorder: 'Die Gelenkigen und Beweglichen sild 72- Schenda, Zon Mund zu Ohr, \gg3,pp.2r7-2ra.
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De Iøalt Disney videofilm
Aladdn en de dieoenkoning .oit

I996J een vervolgavonruur
yan de ntlrn Aladdin :.IlL1992.

Roodkapje in de Efteling
(foto Efteling) .

ken als de Franse Contes deJées uit de goedkope reeks van
de Bibliothèque Bleue via colporteurs hun weg naar le-
zers, luisteraars en (her)vertellers gevonden. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij enkele vrouwelijke informanren
van de gebroeders Grimm. Ook andere populaire leesstof,
zoals volksboekies, almanakken, schoolboeken, vrome
lectuur, volksprenten, tijdschriften en kranten, heeft het
doorvefi ellen van verhalen bevorderd. 73

In de moderne tijd is de interferentie tussen orale cul-
tuur en literatuur alleen maar intensiever geworden.
Nieuwe media als film en televisie kunnen aan bepaalde
verhalen een grote bekendheid geven. Ze kunnen zelfs de
orale en literaire versies verdringen. Ditlaatste laat Mede¡
zien aan de hand van het sprookje van Sneeuwwitje.Ta De
tekenfilm van \øalt Disney Snozr ll,/hite and the Seven
Dutarfs (t937), sinds 1994 ook op yideo verkrijgbaar, heeft
in latere o¡ale en lite¡aire versies de voorheen dominan-
te Grimm-versie verdrongen. In moderne versies van het
Sneeeuwwitjeverhaal hebben de dwergen namen, wordt
de boze stiefmoeder door de dwergen achtervolgd en
wordt Sneeuwwitie door de prins wakker gekusr: allemaal
motieven uil de Disney-versie.

Een ander belangriik medium voor recepLie van
sprookjes is het sprookjespark. In deze parken, die men in
tal van landen it en buiten Europa aantreft, worden de
meest bekende sprookjes en sprookjesfiguren uitgebeeld.
Disneyland is internationaal hetbekendst. De Nederland-
se tegenhanger is De Efteling in Kaâtsheuvel, opgericht in
r952. Anton Pieck was nauw betrokken bij de vormgeving
van de sprookjes en hun omgeving. Deze sprookjespar,
ken, die behalve sprookjes ook veel andere attracties te
bieden hebben, trekken grote åantallen bezoekers. Zo no-
teerde De Efteling in rg99 ztjn zeventig rniljoenste bezoe-
ker. Behalve het onrvângen van bezoeke¡s stimuleefi De
Efteling meer in het algemeen de belangstelling voor het
sprookje als cultureel erfgoed, en heeft daanoe bijvoor-
beeld de EftelingAnron Pieck Pdis ingesteld.

Ti¡elpaginavaû de
eeßte Nederlandse
vertaling van enkele

. sp¡ookjes van de
gebroede¡s Grimm,
r82o.

VOLKSVERHALEN IN NEDERLAND

Hetverzamelen en onderzoeken van volksverhalen uit de mondelinge over-

levering begint in Nederland na het verschiinen van de K¿t?der- und Haus-

märchenva\ de gebroeders Grimm. Nu was het niet zo dat deze publicatie
meteen met enthousiasme in Nederland werd ontvången: 'tlØij hebben in
lang geen zotter boekje met misselijker prenties in handen gehad', zo oor-
deelde de Vaderlandsche Letteroefeningen in r8zt. 75 De aandrang om in Ne-
derland volksverhalen op te gaan tekenen kwam in de negentiende eeurar in
eerste instantie van de kant van Duitse mlthologen, onder wie Jacob
Grimm zelf. Een aantal verhalen werden door de Groningse predikant en

oudheidkundige Nicolaus Westendorp (r773-r836), oprichter van het tijd-
schrift Antiquiteiænr opgeschreven in een poging de Germaanse mlthologie
in eigen land te reconstrueren. De eerste verzameling van volksverhalen uit
Nederland enVlaanderen werd echterbijeengebracht en gepubliceerd door
een Duitser, Johann rùØilhelm V/olf (r 8 f7-1855). Zijr\ Niederkindische Sagen

uit 1843, een werk dat overigens vooral Vlaams materiaal bevat, beoogde

73.lbidem, pp.22t-237; Röhûch, 'Erz áhfo¡schung', oraliteir en ve¡schrifreìijking', 1996. Zie in dit boek
Í994, pp. 424-427; ookDée}Ì, Folkt¡tler a d Societt hoofdstuk3, p. r58.
r989, pp. 146-163, 303-304; Salman, Po?ulair ùuþuerk 74. Meder,'Een zoen voor Sneeuw\¡.itje', r998,
in de soaden eeuú, r999tV ân de¡ Kooi, 'Her sp¡ookje pÞ. 276-279.
rìrssen o¡a1e en sch¡jftelijke overleverins', r 998. Vsl. 7s. Dekke¡, 'Zonder ve.zamela als seen sprookjes',
voo¡ de beeldlo¡e: Rooijâkkers, 'Beeldlore tusseí 1998, p. 222.
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een biidrage te leveren aan de reconsüuctie van de Germaanse geloofsleer.

Er zat ook een ideologische kant aan zijn publicatie: de opmars van de Ro-
maanse cultuur in Vlaanderen baarde hem zorgen, omdat die ten kosre ging

van de oorspronkelijke Germaanse cultuu¡ die uit de sagen sprak. Vanuit
zijn verlangen naar pan-Germaanse cultu¡ele en politieke samenwerking
hoopte S0olf met zijn werk een opleving van het nationale bewustzijn te be-
werkstelligen.T6 Een ideologische motivering stak zeker ook achter het ont-
luikende volksverhaalonderzoek in de provincie Friesland. Tiede Roelofs
Dykstra (r8zo-r 862), een van de oprichters van het'Selskip foar Fryske tael
en scriftenkennisse' (r8++), dat moest dienen als een buffer tegen de Hol-
landse taal, begon daar verhalen te verzamelen. Deze moesten dienen als

bron voor de reconstructie van de Friese mythologie en als bewijs dat de

Friese voorouders ook al beschaafde mensen waren geweest. Dykstra legde

daarmee de basis voor het volksverhaalonderzoek, dat zo in Friesland voor-
uitliep op de rest van het land. IØaling Dyksúa (r82r-r914) publiceerde in
zijn tweedelige Uit Friesland's øolhsleaen aan oroeger en lúter G8g5 eî 1896)

een groot aantal sagen en sprookjes.

Het bezit van een 'eigen' verhaalschat kon worden ingezet voor het
benadrukken van een specifieke identiteit van bevolkingsgroepen. Dat
gold voor Duitsland, Vlaanderen en Friesland, en evenzeer voor Limburg.

De eerste Nederlandstalige verzamelbundel van volksverhalen, Linburg-

sche Legenden, Sagen, Sprookjes en Volksaerhalen (1875 en 1876), werd sa-

mengesteld door de rooms-katholieke geestelijke Henri \felters (1839-

1887). Voor ¡üØelters stond de opvoedkundige waarde van de verhalen

voorop, en verder wilde hij de liefde van de lezers voor de eigen geboorte-

grond aanwakkeren. Hij sprong wijelijk met het materiaal om. Zonder

enige wetenschappelijke pretentie wilde hij zijn Limburgse landgenoten

een eigen verhaalschat aanbieden. IØelters hechtte veel waarde aan plaats-

beschrijvingen in de verhalen, omdat mensen zich er op deze wijze gemak-

kelijker mee konden identificeren. Sinds \üelters'

verzameling zijn in groten getale lokale en provin-

ciale bundels van verhalen verschenen.TT

Op nationaal niveau en met wetenschappelijk

oogmerk verzamelde de neerlandicus Geüit Jan

Boekenoogen (1868-1930) verhalen, raadsels, ril-
men en liederen. Hiiplaatste oproepen in kranten en

tijdschdften, en keeg vanuit het hele land materiaal

toegezonden. Veel correspondenten noteerden ver-

halen uit hun geheugen) soms in een sterk literaire

stiil. Dit gold echte¡ niet voor Boekenoogens meest

gedreven vevamelaar: de arts Comelis Bakker

(r863-1933) in Broek in \ù0aterland. Bakker was de

eerste in Nederland die uitgebreid veldwerk deed

onderboeren envissers, tot wie hij als ans gemakke-

lijk toeganghad. Hijnoteerde hun verhalen en liede-

ren zo nauwkeurig mogeliik en gaf soms ook zijn ei-

gen vragen weer. Zowel Boekenoogen die zijn ont-

vangen materiaal deels publiceerde in het Vlaamse

tijdschrift Volþskurcdt * als Bakker was ervan over-

tuigd dat in volksverhalen de resten van de oudere

cultuur{asen bewaardwaren gebleven.Ts

Een van de eersten in Nederland die meer oog en

gevoel hadden voor de vertellers en hun repertoire

was de Groningse verzamelaarster E.J. Huizinga-Onnekes. Zij publiceerde

achtereenvolgens Het Boek van Trijntje Soldøqts (1928) en Het Boek z¡an

Minne Koning (r93o).7e T'ijdens de Tweede Wereldoorlog voltooide

IßtcÞertönbif$e SoSc¡¡.

g¿fcrnlnclf flnb ¡nit 2Íunrerúurger tgg[eitet

t¿rû'rtBrScLJcI

Sotûut lßittflm åGoIf,

t..,.
:: ... ".,,- -,- "-"-:, 

'
' ¡[qu;' |NÚq4 D !!!

De Duitse¡ l7ilhelm
lüolfwas de ee¡ste
die ln Nederland en
Vlaanderen sysremâdsch
sâgenveüâmelde; hii
publiceerde ze in een
(Duitsralige) bundel
Niederlànd is che S agen ìn
r8.13.

De a¡ts/ve¡zamelaa¡ C. Bakke¡
noteerde rond rgoo in Broekin
rùla¡e¡land ten noorden van
Amsterdam sagen en sprookjes.
Ook vieze moppen schreef hij
op vanwege de'oude trekjes'
die ze naar ziin mening bevatten
(A¡chief MeeÍens Instituut).

SeiPti0;
.S. ï. el_r.!_dlû!ú

lE{}.
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76. Dekter, 'r50 Jaâl Nede¡lânds volksverhaaloÍde¡-
zoek', r978, pp. r2-r3.

77. Ibidem, pp. 15-16.

78. Dekker, Van der Ko oi eí Mede\ Van Aktddin tot
Za)aan hl¿eÍ aan, 1997, pp. 25 27j Dekke¡, 'r 50 Jââr

Nederlands volksverhaâlonderzoek'. r978. pp. r7-I8;
D.åàk, Het úerlooþ un het Nederl'xndse sþroohte' \96o'
pp. 3-4. Zie voor het vefl âmelen van sagen in Vlaan-
deren: Vân den Berg. De oolb\\asp i¿ de Ploùøtie
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J.R.W. Sinninghe zijn catalogus van Nederlandse sprookjes, sagen en

legenden,8o Met name het sagendeel van deze catalogus staat nog sterk
onder invloed van de natuurmythologie: zo maakt hij een indeling naar
lucht-, r,rrur-, aarde- en waterwezens. De volksverhaalonderzoekers ]an de

Vries en Maartie Draak betoogden dat het vertellen van sprookjes in
Nederland in de loop van de negentiende eeuw uitgestorven was.8' Dir
bleek echter op een vergissing te berusten. Hernieuwd veldwerk bracht
niet alleen talloze sagen aan de oppervlakte, maar ook zeer veel sprookjes.

Het Meertens Instituur zette in r960 onder leiding van de neerlandicus

J.J. Voskuil een omvangrijk project op om in heel Nederland sagen op te
tekenen en vewolgens verspreidingskaarten van de sagenmotieven te teke-
nen. Deze acde volgde op kritiek van de Vlaamse volkskundige I(.C. Pee-

ters, wiens studenten door veldwerk aan het licht gebracht hadden dat de

bestaande kennis over het voorkomen van traditionele sagen op basis van
vragenlijstmateriaal verre van volledig was.ð' In Nederland had men geen

studenten volkskunde, zodat een beroep gedaan moest worden op regio-
nale verzamelaars met heemkundige belangstelling. Een twintigtal vrijwil-
ligers (veelal gepensioneerde onderwijzers), verspreid over het land, be-
zochten in de regio waar ze woonden oudere mensen met een lijst van
sagenmotieven. Van iedere veneller werd een aantal persoonlijke gegevens

De ve¡halenverzâmelâar A.A. (Dâm)

Jaarsma.
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De sprookjesverteller Anders Bijma

genoteerd.E3 Behalve sagen tekenden sommigen ook sprookjes en grappige

venelsels op, Hun verzamelactiviteiten in de jaren zestig en zeventig resul-

teerden in een collectie van ruim 3z.ooo volksverhalen.s4 De geplande

kaarten zijn in de loop van deze invenÞrisatie naar de achtergrond ver-

drongen. Omdat nietin alle regio's verzâmelaars te vinden waren, konden

op basis van het verzamelde materiaal ook geen representatieve kâarten
getekend worden. In de serìe Nederlandse Volþsaerhalen van het Meertens

Instituut kwamen tot nu toe de opgetekende verhaalteksten van drie van

de verzamelaars uit. De bedoeling van deze edities is een volledig inzicht te

geven in de (geregistreerde) repertoires van afzonderlijke venellers.s5

Ook de Friese verzamelaars Dam Jaarsma (r9r4-r99r) en Ype Poortin-
ga (r9ro-r985) besteedden serieuze aandacht aan de petsonen van de ver-

tellers. De hulppredikant Jaarsma toonde omstreeks r95o als eerste na de

Tweede Wereldoorlog aan dat er nog wel degelijk mensen in Nededand

waren die sprookjes konden vertellen.8ó Een van zijn zegslieden was de

mollenvanger en sprookjesverteller Anders Bijma. Ook publiceerde Jaars-

ma een pââr interviews met vertellers. In de jaren zestig en zeventig werd

hij de meest actieve verzamelaar voor het Volkskundebureau. De ruim
r6.ooo volksverhalen die deze gedreven verzamelaar in de Friese \Øouden

optekende wachten nog op publicatie. In het voetspoor van Jaarsma, maar

dan vanuit de Fryske Akadem¡ toog de germanist en literator Poortinga rn

de jaren zeventig op pad met de bandrecorder. Hii portretteerde onder

meer twee vertellers die voor Nederlandse begrippen over een ongekend

79. Huizenga-Onnekes, -H¿t boek øan Trûnqe SoLlaar¡'

rgzat ide'Jù, Het boeþ ûa1lMinne Ko ins, r93o. !y/as

MiÌìnc Koning één vân h^aiveltelleß, À r' Het Boeh oan
Trijnie Soldaats z;,r ee\ ander verhââÌ vâsÎ. In her begln
van de twindgsre eeuw vond mevrouw Huizenga-
Onnekes tussen de håår nâgelâien f¿miliepåpieren een

smoezelis oud schriftje waarop het jaaftâl r8o4 p¡ijkte.
Het bleektoebehoord te hebben aan haâr betovergroot-
vader GeFit Arend Arcnds erl dieûs broe¡Klââs. Aìs
kind hadden zij er verhaaltjes in opsetekend dìe hun
oude mâiste¡ Trijntje ¡ùøijbrânds, meÌ de bijnaam
T¡ijntje Soldâats, hu¡ venelde. Hìerdoor beschiklen
we thâns ove¡ een kinderlijk o¡ìbevangen optekenins
va¡l achmende-eeuwse sp¡ookjessrofì

80. Sinninghe, Kdtúlog d¿r níederldndischen Mörchen-,
Unpnng s s ag en-, S agen- und Le g en d em arian t ¿n, r 9 43.
a\. DeVries, Het tþrcohje, 1929, p. 7; Dtã k, Hetúe ooþ

van het Neàe¿anùe spnoÈJ4 r 96oj zie ook Dekker,
'r5o Jââr Nederlânds volksve¡hââlonderzoek', 1978,
pp. 2o-2r, en over deze kwestie mee¡ in he¡ bìjzonder:
Dekker, 'Zonder vezâmelaars geen sp¡ookjes', r998.
82. He¡Vlaamse orderzoek resulteerde inde d¡iedelige
srudie en sâgencâtâlogus van M. van den Be¡s, Ð¿

Ðolþ.ssage in de Prouin.ie AntueQen in de t9¿e en 2aste

83. Dekker, 'Op zoek¡ââr de ve¡teller van volksver-
}:.alen', rggz, pp.72-t3:'Zo moesten op ieder verslag
nåâm, huldige en vro€gere woonplaats, seboo¡tedâum
en-plaars, huidige en !Ìoegere beroep, geboorteplaatsen
vân de ouders alsmede de dâtum en duur van het bezoek
worden ingevuld. [...] l-ste¡ kwamen daar nos de gods-

dienst en persoonlijke bijzonderheden over de verteller
bij.'
84. Dekke¡, 'Op zoeknaa¡ de vertelle¡vanvolks-
veúâ'len' , 1992; pp. 7Í-72.
85. Zie Voskuil, 'Voo¡woo¡d', r979; de delenzijn:
He1ryeß, Volhsoethalen uit GaoÈ en Eenlãnd en oan d¿

tuest¿lijke Veluwe, 1979;Kooiman, Volksúerhalen uxt he¡

Fensgebíed van Zuid-Ho ãnd, Utrecht, Gelderlalld en

Noord-Brabanî, $88: eL Dlnt'isser', Volksveùalen it
Gendt, rg%. De serie Onz¿ Volksvethabn or.del rcd^crie
van Tjâârd de Håån heefi een andere opzet. Ze omvat
14 (roNederlandse en 4 \4ââmse) provirciâle verzåmel-
bùndels vân al eerde¡ sepubliceerde ve¡halen, voo¡-
namelijk sasen.
86. Zie ove¡ Jaaßmâ's verzamelp¡akiik Venbruy,
'Sprookies ill de mââk', 1998.
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Ype Poortingâ neemtde
ve¡halen van de vertelle¡
Roel Pirers deJong op.
De ve¡zâmelaar neemt
de verhalen gewoonlijk
bij de indrvrducle verrel-
ler thuis op. Vcrzamelaar
en ve¡teÌIc¡ bevinden
zrch hic¡door in een

unicke situâtie waa¡in de
ve¡hâlen nooi! zijn vcr-
teld. Hierdoor is her dân
ook nietmogelìjkis om
de interacric russen ver-
teÌle¡ en roehoorde¡s, en
het füncdone¡en van de
verhâlen in hun oot-
spronkelijke contcxten
wâârtenemen (Alchìef
Meertens Insdtuut).

groot repefloire beschikten, te weten Roel Piters de Jong en Steven de
Bruin.8? Me¡ Jurjen van der Kooi schreef hij over het voorkomen van
bepaalde mensen en plaatsen als kdstallisatiepunten in Friese volksverha-
len.8E Verder zijn door medewe¡kers van het Volkskundebureau (Voskuil,
Baarspul en Dekker) in samenwerking met de betreffende regionale verza-
melaars ook bandopnamen gemaakt bij geselecteerde vertellers. Doel was

meer te weten te komen over het vertellen en de venellers zelf, Verrnel-
denswaard is ook de registratie van het collectieve vertelproces van een
groepje landarbeiders en boeren in het Drentse Roswinkel in 1976 en
r977. Zrj krJr'arIlen geregeld bij elkaar om (alledaagse en grappige) verhalen
uit te wisselen.8e Voons zijn in 1996 yideo-opnamen gemaakt van vertel-
avonden in de Friese \íouden. Dit gebeurde in het kader van veldonder-
zoek door Eric Venbrux vanuit het Meertens Instituut, waarbij nog leven-
de venellers van Jaarsma (velen waren al op leeftijd toen de ve¡zamelaar ze

in de jaren zestig en zeventig bezocht) werden geïnterviewd om de destijds
opgetekende verhalen beter in hun context te kunnen plaatsen.9o

Behalve via interviews en veldwerk heeft men nog andere metioden
gevolgd om volksverhalen op het spoor te komen. In de volkskundewa-
genliisten van het huidige Meertens Instituut is vanaf t934 met zekere
regelmaat navraag gedaan bij de correspondenten in het land. Er is onder
meer gei'nformeerd naar allerhande traditionele sagenthema's (kabouters,
meerminnen, spookdieren, dwaallichten, weerwolven enz.) en naar mo-
derne (stads)sagen.9' Er is ook onderzoek verricht naar het voorkomen van
volksverhalen in historische bronnen, zoals literaire werken, volksboekjes,
kluchtboeken, almanakken, kranten, tijdschriften en dergelijke.r. Zulk
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Ve¡telle¡s in Roswinkel in 1976. Door van l'Ioeger bespraken, werden ook
toedoen van Amsterdamse volkskundigen verhalen verteld, met name 'verhalen uil
hadden zij begin jaren zeventig het Ros- de mannenwereld' Dat was een goede

winkeler Gilde gevormd, een groepie oude gelegenheid om het vefiellen als een

boeren en een in historie gelnle¡esseerde 'natuurlijk' p¡oces op de band te leggen

tandarts, om informatie bijeen re brengen De meeste bandopnameûvan het
ove¡vroegere oogstgeb¡uiken. Lâter Meefiens InstitrÌut bevatten her verrel-
demonstreerden zij die op diverse plaatsen ¡epertoiÍe van een individuele veneller,
in het noo¡denvan het lând.:lijdens hun ofvan slechts enkele ve¡halen hieruit
tweewekelijkse bijeenkonsten waarop zij Hetzelfde geldtvoor de volksliede¡en

het boerenleven en de ârbeidstech¡ieken (foto A.J. Dekker).

speurwerk naar historische bronnen is nodig voor het vergeliikend verhaal-

onderzoek. Daardoor kunnen we biivoorbeeld enezijds de invloed van het

volksverhaal op de literatuur op het spoor komen, en andezijds de invloed

van de gedrukte media op de mondelinge cultuur, Zo heeft de keltologe en

mediëviste Maartje Draak (r907-r995) onderzoek gedaan naar de Middel-

nederlandse Roman ztan Walewein, en zij betoogde dat deze zogeheten

87. Deve¡zâmelarbeid van Poortinsa heeft geresulteerd

iJ] de 7-delige edirie Frlrsþe |'olkshùalen. ¿iePooîjne ,

r976-a982.
88. Van derKooi en Pooninga, 'Man er plâk ],n lt
Fryske folksforhaal', 1975.

89. Dekke¡, 'r5o Jââr Nederlands votksverhaalonder-
zoek', r978, pp. z5-28j Voskuil, 'Voorwoord', r979,
p14
90. Zie Venbru, 'Sprookjes in de mââk', r998i een

uiqebreidere publicatie is in voorbereidins. In de vo¡m
van een sâmenwe¡ki¡gsp¡oject met de Fryske Akademy
heeft thans een digitâlise¡ing van de Collectie Jââ¡sma
van het Mee¡tens Instiruut plââts.

9r. zleDekke\ Volhshu deøruEenuitun r58' r989'\rool
de periode r9j4-r988 (de genoemde ûâcen komen voo¡
in de nß. r, 2, 16, 17 en 2Ð. In r99r en 1995 zijn onder

mee¡ vrâgen gesteld naar stâdssage¡" maar ook naar
sprookies, moppen en ve¡telsiru a ties.

92. Zie naast het hiernâ genoemde nog o.m.
Boekenoogen, 'Nederlandsche sprookies uit de xvrrde
enherbegin de¡xvlIrde eeuw', r9o9; Pleij e.â., E¿n

Nleuúe Cl chr Boech, Í983; Koopmåns en Ve¡huyck,
Een hih oþ anecdotenco ect;es in de zeæntiende eeuw' r99rt
Dekker en Rood enb urg, A aecdora sioc hnrcno e jacosae.

rggÍ;DeþJ¡.e\ Lãche h de Gouden Eeurn' t997 
' 

en
Verberckmoes, scl,er¿se¿, schinþ'Jn en s.hateten, ry94
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Arthurroman op sprookjesleest is geschoeid (er 55o).r3 Op basrs van
volksverhalen in almanakken en ander goedkoop drukwerk heeft Van der

I{ooi kunnen vaststellen dat de mondelinge overlevering in Friesland niet
geisoleerd heeft gestaan van de schriftelijke overlevering. Regelmatig moe-
ten gedmkte teksten als inspiratiebron hebben gefungeerd voor vertellers.
In de overdracht van verhalen blijken mondelinge en schriftelijke overleve-

ring in voondurende wisselwerking met elkaar te hebben gestaan, als scha-

kels van eenzelfde keten.94

VERTELGELEGENHEDEN

Het vertellen van verhalen is altijd over alle lagen van de bevolking ver-
breid geweest, bij formele en informele gelegenheden, als professionele of
toevallige voordracht.gs Verteld werd er zowel aan het hof als op de boer-
derij, in de herbergen en alle mogelijke plaatsen waar mensen samenkwa-
men. Al vanaf de Middeleeuwen komen we de beroepsvertellers tegen,

zoals jongleurs, sprooksprekers en straatdichters; zij konden lange helden-

epiek voordragen, of kortere vertellingen en betogen ten gehore brengen.
De geestelijkheid vlocht door middel van exempelen vertelstofin de preek

om de gelovigen bij de religieuze les te houden. Maar ook het niet-profes-
sionele vertellen van verhalen tijdens het werk of thuis komt veel voor.

Moeders, grootmoeders, dienstboden en bake¡s nemen vaak he¡ vertellen
van kindersprookjes, schriksagen, dierenverhalen en grappige verhaaltjes

aan kinderen voor hun rekening. Vanuit de literatuur is regelmatig het in
gezelschap vertellen van verhalen als riidverdrijf gethemafiseerd (Decame-

rone, Heptamerone e.d.).eo Buitenshuis deed hetvertellen van kluchtige ver-
halen het bijvoorbeeld goed in de herberg en het thee- of koffiehuis: 'soo

daer een is die wat van Uylspegel ofte Fortunatus weet te kauten, die is de

Maistre de Camp'.ez

De spinningen, bijeenkomsten in de winter waar doo¡ meisjes en wou-
wen werd gesponnen, boden een goede gelegenheid om verhalen, liederen

en allerlei andere wetenswaardigheden te berde te brengen. Met de bijgelo-
vige opvattingen van de deelneemsters die daar ook verkondigd werden,
werd de spot gedrevenirr Die Evøngelien ztanden Spinroc,h¿, gedrukt te Ant-
werpen rond r5ro (gebaseerd op een Franstalig origineel uit de vijftiende
eeuw). Deze spinningen hebben op het platteland tot in de negentiende
eeuw bestaan.e8 I(lassiek is voorts het beeld van de lange winteravonden bij
de haard, waarop in huiselijke kring verhalen werden veneld aan kinderen

door oma ofopa, moeder ofvader.ee Dit beeld is veelvuldig op prenten geï-

dealiseerd. Het lijkt nu enkel een cliché, maar er was wel degelijk een prak-
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tijk van vertellen bij het haardvuur. Verhalen werden ook verteld tijdens

visires. Een voorbeeld is het 'avondptaten' Qûnprøæn) dat in Friesland ge-

bruik was, enwaarbij men op winteravonden bij toerbeurt bezoeken afl egde

aan buren, familie ofbekenden. Allerlei verhalen, ook over spoken, heksen

en de duivel, werden danverteld. Dat de kinderenvanachter de deunjesvan

de bedstee stiekem meeluisterden naar de griezelverhalen is iets dat men

keer op keer te horen krijgt, en dat op zichzelfal het karakter van een volks-

verhaal heeft. Bijde 'scheerbaas', in werk- en schaftketen, in kroeger¡ bij de

roemruchte 'leugenbankjes', alsook op bruggetjes, in debermvan deweg en

op andere uit gewoonte vertrouwd geworden plekken kwamen mensen bij-
een. De laaßte nieuwties werden er uitgewisseld en er werden ookverhalen

Vertellen bij het
haard\,'uu¡ (illusûatie
bijì Poorcman,'D¡entse
sagen, legendeû en
volksverhalen', r95r).

96. Vgl. -EdM, deel4, kol.3r6-318,33r.

97. Verbercknoes, Sc¡¿r"s¿ , s.hinþen en schatercn'

1998, p. 2 r 8j he¡ crtåat is alkomstig uit D¿n s¿¿' ¿'¿r-

mae.keljhen ht chtueftetde¡ (câ. rToo).

98. Rooiakke¡s, À¡i¿¿¿l¿ /¿p eflaires, Í994, pp. 3o7-3a7t
EdM, deèl 5, kol. 2tr-2t2; Verbe¡cknoes, Sc¡¿,ð¿¿,

schimp¿n en schat¿ren, 199a, pp. r2r-r22; ScherÀÀ' Van

Mun¿ zu Oh¡, \993, p. 4Í; Calle\\aeft. Die EøangelÈn

latde Sþi n.he. Eenoerboàenøo z\boeþ.'zouaar ak
eùansehe' (ca. r5ro), 1992.

99. Zle oõk EdM, deel 4, kol. 336-337.

%. D'€ak, Ond¿rzoehinsen ooer de Ronan wn Walewein'

f975.

94. Van de! Kooi, Z¿I,tsøerhalen Nn Fiesland, t984,
pp. 4a-2j S. Zie ook idem, 'Het sprookje tussen orale
en schdfteliike overleve¡ing', 1998. Zie ove¡ de ¡elâtie
mondeling-schriftelijk hiervoor pp. 3o5-3o6i alsmed e

Sc}].e da, VonMundz Ohr,t993.
95. Vgl. over dìr onderwèrp ookschenda, Von Mund
ru Ohr, 1993, pp. 83-r3a, wâü bijv. nos gewezen wo¡dt
op ve¡relleû in en om de kerK op bedevaart en bij
de dodenwåke. Verder Dè9,h. Folþtales aadSodett,
r98 9, pp. 63-r r 9, en Lürh i, Mdr¿hen, ,964, pp. 7 5-76.
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verteld. Sommigen verwierven een reputatie om hun vertelkunst of hun
markante verhalen. Zo is van een aantal venellers bekend dat zijin staat wa-
ren al snel de volledige aandachr re Íekkenvanhet aanwezige publiek. Zod-
ra dergelijke vertellers bij een bekende 'vertelplek' gesignaleerd werden gin-
gen mensen er op af-.roo Begaafde vertellers werden ook wel speciaal inge-
huurd om op feestavonden hun verhalen ten gehore te brengen.'o'

Ook in deze tijd zijn er allerlei vertelsituaties. Nog steeds worden aan
kinderen verhaaltjes veneld voor zij gaan slapen, zo bliikt uit een enquête
uit r995.'o'Er worden dan nog vaak sprookjes en fabels veneld, hetzij
voorgelezen uit een boek, herzij uit het hoofd naverteld of ter plekke ver-
zonnen. Volwassenen vertellen elkaar verhalen op het werk, in de spon-
kantine, in de kroeg, aan de koffretafel, op verjaardagen enzovoort. Iedere
gelegenheid en elk publiek kent vaak zijn eigen soon verhalen. Sprookjes,
anekdotes en dierverhalen zijn voor kinderen, maar sprookjes werden -
zeker vroeger ook voor volwassenen verteld.'o3 Bij het eerdergenoemde

'avondpraten' ging het nog al eens om sagen over spookachtige verschijn-
seÌen, in de kroeg komen vaak de sterke verhalen ter tafel, op kantoor de

Foldervân de acteur en
verhalenverteller Faruk
Dikici. Hij verteh de
ve¡halen zowel solo als

met behulp van acteursJ

ca. r998

schuine moppen. De jongeren hebben een voorkeur voo¡ harde grappen

en bizarre 'urban legends'.

Het vertellen van verhalen is, anders dan veel volkskundigen r,reesden,

niet door de modeme media en de vele andere vormen van vrijetijdsbeste-

ding uit onze cultuur verdwenen. De laatste jaren is er zelfs sprake van een

toenemende belangstelling en worden er allerlei vertelcursussen georgani-

seerd.roa Andere uitingen zijn de vertelcafés, de (folkloristigche) venel-

avonden, de verhalen-workshops en de venelfestivals.'os Dit hangt waar-

schijnlijk samen met de pedagogische en therapeutische aandacht voor de

individuele creativiteit, met de groeiende waardering voor traditioneel erf-

goed, waartoe verhalen maar ook het venellen als activiteit behoren.

'ER wAs EENs..,'

Aan deze dde woorden heeft een goed verstaander genoeg om te begrijpen

dat er een sprookje, veelal een wondersprookje, komt.'oó Deze openings-

forrnule is heel toepasselijk, want een van de belangrijke kenmerken van

een sprookje is dat de gebeurtenissen zich doorgaans afspelen in een onbe-

stemd (feodaal) verleden op een onbepaalde plaats. Er wordt ook fictie

mee aangekondigd, en de toehoorders worden uitgenodigd orn zich be-

wust te laten meevoeren in een fantasiewereld.

roo. Zie ook Pooringâ, 'Fertelmienskip en-selegenlejd js welJan Swaseman Vgl. Swâge¡man, Hoe Ðeûel iþ
op ìr Su¡hììsrerfeân', r98 4. het Ðeùaal øan Roodhaþje, r99a
ror. De Fjàan, Volh en dichtersch.tþ, r95o- r05. Schendâ, Von Mutd ¿u Ohr, 1993,p. 44.
ro2. VolkskundevrâgeÍlijst ¡r. 66 (1995), vraag 2 8. r 06. Zie over de hier behândeÌde genre-kenmerken o.m.

rcB.Dêú\, Folþtales and Sociery,,lg9g, pp. ga-9r. Lnùi' Märchen, r964tRöh¡ich, 'Erzåillforschung',
ro4. De bekendste llåiner in het vertellen varverhâlen 1994, en de inleidingvâû Dekke¡, Van der Kooi en

Ì¡fedet, Va11 Aladdin þr Zuaan hleeJ aan' 1997 
' 

pp. 7-36.

VERHALEN VERTELLEN

Mogelijkheclen voor traininç en
begeleiding op het gebied van

Folder voo¡ de ve¡tel-
cursussen van Jan
Swâgerman, r999.
Swagerman houdt zich
al jaren bezig mct
ve¡halen vertellen.
Hrjwijdt jong en oud,
p¡ofessionâl of ama teur
in de kunst van de
mondelinge overÌevcring
in. De ene keer ¡rainr
hij uiwaarrbegeÌeiders,
de andere keer buurt-
bcwoneß die nieuw-
komers welkom heten.
Maarvooral de ve¡halen
van ouderen gaan hem
zee¡ aan het hart. De
senioren zìjn volgens
hem hcr geheugen van
de sâmenleving; hun
keiìnis mag nie! ve¡lo¡en
gâân.

Voor b¿lt@nde o¡gdìi:dtias ¿n groepen
orgdniseer ik dit soôñ etirit¿ilen ook op ñaot

Traìningen kùnne wordsn C.gevcn aan g¡orc cn kL¿inc ßrocpcû, in lâ.Cerc ol
ko(erc (sêncs) büe.ikodster, al nar ecl,ns dockrel¡ing, bùdg.t.n tijd die
ge.esere¿¡d wordr voor ìndividuel. o.lensilùaLi.s.
ook is i¡dividucle begeleidinS mo8.lÙk.

Ik 6.n door b¿t minisLcric crkcn¡l docsnr rÂalc¡prèssie, ûdecrde ¡r in sociâle
wet.nschapp.n en volgde ænvulìcrde oplcidiûgen ap g¿bied vd credi¿v¿ th¿Bpie.
Al n..r dan ti¿rJâar sc.lik dir:joor lJãi¡itrgen.
I& schJe.l daarov¿¡ ook cnkêI. boek.n-

Craag mãak ik cens ¿en v¡ijblijvende olfere. vêclãl ben ik subsidiãbel in$hi,lbu r
(l¿ grâãds doce¡r). an'lcß wo.¿.n ne¿sbl gangbãre r¡rievcr voor:ardoc¿nrcn ol
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Het woord 'sprookje' is een verkleinvorn van het reeds in de Middeleeu-
wen voorkomende woord 'sproke', dat letterlijk duidt op 'dat wat (uit)-
gesproken wordt', enverwant is aan 'spreuk' en 'spreken'. De'sproke'werd
in de Middeleeuwen verteld ofvoorgedragen door sprooksprekers: het kon-
den zowel verhalende als betogende teksten zijn. Het verkleinwoord
'sprookje'had in oorsprong een negatieve lading en werd gebruikt om on-
ware verhalen of bakerpraat aan te duiden. Met de positieve waardering
voor volksverhalen in de negentiende eeuw heeft het woord 'sprookje' aan
prestige gewonnen en is de negatieve bijklank ewan verdwenen.roT

De hoofdrolspelers in de sprookjes zijn geen historische personages maar
ñctieve personen, die slechts bij uitzondering een gefixeerde naam meekrij-
gen (Doornroosje, Sneeuwwitje, I{ein Duimpje, Hans en Grietje, Rood-
kapje, Assepoester). Sprookjes behandelen vaak een conflict of een op-
dracht waardoor de held ofheldin een reeks van avonturen volhindernissen
doorrnaakt, die hij ofzij tot een goed einde moet zien te brengen. De uit-
gangspositie van de held(in) is niet florissant: de jongelingwordt te dom ge-
acht, wordt miskend, achtergesteld ofzelfs bedreigd. Uiteraard is hierdoor
de triomf aan het slot des te groter. De heldin trouwt met de prins, de held
heeftde d¡aakverslagen, de arme man kan de restvan zijnbestaan inweelde
Ieven, ofde onaanzienlijke maakt een grote sociale promotie. Kenmerkend
voor het (wonder)sprookje is dat de helden tijdens hun avonturen gecon-
fronteerd worden met bovennatuurlijke tegenstanders, zoals tovenaars,
reuzen, duivels, draken, heksen en allerhande vormen van toverij. Deze
confrontaties worden als volkomen vanzelfsprekend verteld: in het (won-
der)sprookje kan het aardse naadloos overgaan in het bovennatuurlijke.
Even gewoon is het dat de helden erin slagen om tovervoorwerpen te be-
machtigen ofde hulp van dierhelpers te verkiigen. Bij het verslaan van de
tegenstanders zijn verregaande vormen van list en geweld geoorloofd. De
held(in) is meestal een adolescent die zich uiteindelijk een plaats in de we-
¡eld veroveft. Daarnaast zijn er ook sprookjes met kinderen in de hoofdrol
zoals Roodkapje, Hans en Grietie en Klein Duimpje.

Het sprookjesonde¡zoek maakt onderscheid tussen het volkssprookje en
het kunst- of cultuursprookje. Het volkskundig onderzoek concentreert
zich voornamelijk op het volkssprookje, dat vooral door mondelinge over-
levering is doorgegeven. Het kunst- of cultuursprookje is in feite een lite-
rair product, dat door een aute!ìr aan zijn schrijftafel is verzonnen en
geschreven en dat vooral in boekvorm het publiek heeft bereikt.ros Auteurs
van kunstsprookjes putten vaak wel inspiratie uit het motievenarsenaal dat
de volkssprookjes te bieden hebben, en soms komen de sprookjes alsnog in
de mondelinge overlevering terecht. Dit laatste is gebeurd met door Hans
Christian Andersen verzonnen sprookjes (denk aan het Lelijke jonge eend-
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je, de Sneeuwkoningin en de Kleine Zeemeermin). Vanuit het perspectief

van de vertellers en hun gehoor speelt de uiteindelijke herkomsl overigens

geen rol van betekenis.

Het volkssprookje bevat impliciet ofexpliciet vaak een s ociaal statement:

het verwoordt het verlangen van de gewone man ofvrouw naar erkenning,

rechwaardigheid, onaftrankelijkheid, rijkdom, en de wens om maatschap-

pelijk hogerop te komen. Tegelijkertijd kent het sprookje een rechtlijnig en

hard gevoel voor gerechtigheid.'oq

Binnen het genre van het sprookje kunnen verschillende subgenres on-

derscheiden worden. In de eerste plaats ziin er de diersprookjes, die nauw

samenhangen met de fabels.rro Een ook nu nog algemeen bekend dier-

sprookje is dat van de vos en de raaf die een stuk kaas in zijn bek heeft

Diersprookjes zijn in de Nederlanden al vanaf de Middeleeuwen bekend.

\Øe vinden ze in de Middelnederlandse Esopet, en ze ziin ook verwerkt in

het bekende dierdicht Van den aos Reimaerde (beide deniende eeuw)."'
Het genre is echter veel ouder. Diersprookjes komen al voor in de Panca-

tctnffa eD in de fabelverzamelingen van Aesopos, Phaedrus, Brabius, Ro-

mulus en Avianus uit de klassieke Oudheid. Ook na de Middeleeuwen is

het diersprookje een geliefd genre gebleven, dat dan weer regelmatig in de

literatuur opduikt. Een van de bekendste literaire bewerkingen is wel die

van Jean de la Fontaine (r6zr-ró95).
Naast het diersprookje onderscheiden we $oiveg nog het eigenlijke

sprookie enhet $appige sprookje. Dit laatste wordt ookwel aangeduid met

terrnen als anekdote en Schwanþmärchen."2 Ifet eigenlijke sprookie valt

weer uiteen in het wondersprookje, het legendesprookje, het novellesprook-
je en het domme-duivelsprookje. Van dit vienal is het wondersprookie het

meest bekend. Hier komen we de klassieke sprookjes legen zoals Zwaan

Kleef Aan, Hans en Grietje, Doornroosje, Roodkapje, Sneeuwwitje, I(lein
Duimpje, de Kikkerkoning, de Gelaarsde l(at, Aladdin, de Prinses op de

Erwt, Ali Baba en de Veertig Rovers, Tafeltje DekJe.rr: I(enmerkend voor

ro7.Devneq Eitmotosi'ch uaoñenboek, r97gt2, p. r73; rr2 BiiAame eÍ T}.ornpsoî' TheTiþes oiFolktale'

vgl. voorde gelijkaardige geschiedenis vânhetDuitse lopen de eieenlijke sp¡ookjes vânAr 3oo totAr r2oo, e¡l

wootd Mdrchen (v^nll:ärc):Lnr},t' Mdrchen, 1964, p. r' de grappige sprookjes van A r r2oototAr 2ooo Verder

rca.Li:ihi, M¿írchen, rg64,p. 5. worden dan nos oDde¡scheiden het fo.mulesprcokje
ro9. Bottisheime¡, Gnin\ Bad Girk tt Bold Boys. (Âr 2ooo - Ar 24oo) en het orgeclâssifrceerde sprookie

The Môtal e, Social Vítion of the Tales' rya7. (ar 24oo-Ar 25oo).

rro. Ir de cârâlogus van Aarne eÍ Thompson, tl?¿ õ,p€t rr3. Zie Dekker, Vån der Kooi en Mede\ Va Aladdin

oJ Fotl¿rcte, 1964, 
^1 

r tor $ 3oa. Øt Zuaan hleef aãn, rgg7. In Aârne en Thompson, Tfr¿

rrr. Sruiveling, ¿sor¿¡, r 965.L'J.ofs, Wrn den z)os T)þes ol Folhtale,\1toûdeßprookie (Ar 3oo - Ar 75o),
Rqnaed4 rg8].Zievoo! een Middelnederlandse fabel- legendesprookie (Ar 75o-Ar 85o), novellesp¡ookje

catalogus: Schippers, ¡4dd¿ lned2tdlld& fab¿k, 1995. Een (Ar 85o-Ar rooo) en domme-duivelsprookje (Ar rooo

câtâlo$s metl-âtijnse en Dui6e fâbels is bezorgd door -ar r2oo)
Dicke en Grubmúller, Die Fabel d¿t Mittelaheß nddet

lrühen Ne zeit, 1987.
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het legendesprookje is dat de held op zeker moment een ontmoeting heeft
met een bijbels personage flezus, Petrus, een engel, de duivel), en dar de

vertelling een stichtelijke strekking heeft. Het novellesprookje is vooral een

spannend avonturenverhaal en onderscheidt zich van het wondersprookje
door het ontbreken van magische of bovennatuurlijke elementen. De the-
matiek van het domme-duivelsprookje is de confrontatie van de held met
een niet al te snuggere duivel ofmensenetende reus, waarbij laatstgenoem-
de telkens ten prooi valt aan de listen van de held.

Ouderdom, herkomst en verspreiding van sprookjes kunnen sterk ver-
schillen. Elk sprookje heeft zijn eigen geschiedenis. Een sprookje kan wone-
leninhet oude Egypte, afkomstig zijn uit het boeddhistische India, ontstaan
zijn in de Griekse Oudheid, stammen uir de Europese Middeleeuwen of uit
de achttiende-eeuwse Franse feeënliteratuur. ller sprookjevan de strijdvan
de mens tegen de cycloop (ar rr37) vinden we al beschreven in de Odyssee

van Flomerus uit de achtste eeuw v.C. Een ander domme-duivelsprookje
als dat over de Stenen Uilenborden (v I x r r 9 ra *) lijkt niet verder teÌ-ug te
gaan dan de eerste helft van de negentiende eeuw.rr4 De sprookjes in de

catalogus van Aarne/Thompson zijn doorgaans van Euraziatische oor-
sprong (met inbegrip van het Midden-Oosten en Noord-Afrika), maarvele
daarvan hebben zich door migratie over dehele wereld verspreid. Sprookjes

zijn, zoals veel volksverhalen, internationaal vertelgoed. Een enkele keer is

de verspreiding beperkt tot een klein gebied. Zo liikt het verhaal van de Ap-
pelvangproef (vl r< 958c 

*) Nederland als kemgebied te hebben."5
Volksverhalen, en dus ook sprookjes, zijn altijd aan variatie onderhevig.

Alleen al doordat sprookjes van mond tot mond gingen traden er telkens
veranderingen op. Maar vertellers en schrijvers kunnen ook opzettelijk wij-
zigingen aanbrengen om de venelling te plooiennaar de zeden van de tijd of
de eigen opvattingen en smaak. Elke realisatie van een sprookjestype noe-
rnen we een versie. Van het sprookjest pe AT 333, beter bekend als Rood-
kapje, kennen we bijvoorbeeld een Perrault-ve¡sie en een Grimm-versie. In
de Contes de ma mère /'Oyø houdt het verhaal op als Roodkapje door de wolf
verslonden is; aldus wordt het meisje gesüaft voor haar onvoorzichtigheid.
In de l{indcr- und Hausmrirchenkrijgtze echter een tweede kans: de buik van
de wolf wordt opengesneden en grootmoeder en Roodkapje komen weer

levend naa¡ buiten. \Øanneer binnen een bepaald sprookjestype verhaal-
groepen met een afwijkende plot onderscheiden kunnen worden, spreken

we van redacties ofsubtlpen, Binnen het complexvanar 327 (The Children

and the Ogre), waarin kinderen relkens in de machtrakenvan eenreus ofeen
heks, maar uiteindelijk door list weten te ontsnappen, onderscheiden we de

verwante redacties van A'1 3z7A (Hans en Grietje), aT 3278 (Kein Duimpje
en de reus) enar 327c Oanmantje in het papieren huisje).
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Sinds de negentiende eeuw zijn sprookjes van de meest uiteenlopende

interpretaties voorzien. AIs voorbeeld nemen we hier Sneeuwwitje (er

7o9). Zo heeft men bijvoorbeeld gemeend dat achter Sneeuwwitje een

natuurmythologie schuilging, waarbij Sneeuwwitje de maan (maangodin

Freya) voorstelde, de stiefinoeder de zon, en de zeven dwergen de zeven

dagen van de week."6 De freudianen hebben gewezen op een veelal ìâtent

aanwezig incestmotief en op het proces van seksuele riiping en volwassen-

wording dat de heldin doormaakt."T Sneeuwwitje is vanuit antropologi-

sche invalshoek uitgelegd als een verslag van een initiatieri¡ueel."8 Vanuit

de historische sociologie is Sneeuwwitje wel geduid als een problematlse-

ring van de kwetsbare sdefverhoudingen."g Ondanks alle variatie, waar-

mee door onderzoekers niet altiid rekening is gehouden, vertoont het

sprookje van Sneeuwwitje toch vaak hetzelfde conflict: de rivaliteit die de

(stief)moeder ertoe brengt haar (stief)dochter naar het leven te staar\ als-

mede de r,nees van de ouder om in aantrekkelijkheid te worden overúoefd

door het kind. Sneeuwwitje is voorts op een elementair niveau een mora-

listisch verhaal dat waarschuwt tegen destructieve krachten als trots, jaloe-

zie en egoisme. Het sprookje verhaalt van de triomf die wordt behaald op

deze slechte karaktereigenschappen. r20

HUMORISTISCHE VERTELLINGEN

Het begrip 'humo¡istische venellingen' kan als verzamelnaam gebruikt

worden voor alle langere ofkoftere verhaaltjes die de bedoeling hebben de

toehoorders aan het lachen te maken."' Dat dit lachen niet geheel preten-

tieloos is zal hiema nog blijken. In de catalogus van Aame en Thompson is

van ar r2oo tot Ar zooo plaats ingeruimd voor de grappige sprookies en

anekdotes. Als overzicht van komische volksvenellingen is de opsomming

aldaar verre van volledig en - niet verwonderlijk ook weinig actueel.rzz

r 14. Een vD K-nummer is een ââ .'ulling ten opzichte
van de Ar classiÊcâde, en verwijst Íââr de catalocus vån

Van der Kooi, Volþweùolearn Fiesland, t984
r r 5. Dekke¡, Van der Ko oi eD l'^edet, V.tn Aladdin rot

Zuaan þlee/ aa n, 1997. pp. t 2, 2L-22. 48-5o. 279 282,

350-352-
116. Piccardt en Schultink' Sþroohjeshelden tonen h 4

r r 7. Zie Bettelheim, ?t¿ Uses oJ Enchantnent, 1977,

pp. r94-2r5; ook Jones, 7¡e neu conþaruiøe method,

r99o, p. 76. Vgl. ook l{olhèk' Interprctution oJÍairi tales,

1987 , pp. 27 5-276.
rr8. Zie Girârdot, 'Initiâdon and MeaniÍg in t}le Tale of
Snow White ånd rhe SeveD Dwârfs', r977j ìdem,

'Response 1o Jones: "Schola^hip is never jusl the sum of
åI i$ va¡iâÍts"', r979i Jores, 'The pidalls ofSûow
ffiiie scholarship , I979i idem. Thp ntu rcnparu!iøe

melhod, r99o, pp. 34-35.

'Ig. 
Zi,e Cletkn, En ze l¿eÍ¡l¿n nos lans en seluhhis, 1992

r2o. Zie ook Liunsmân, Ðie |:huedìs¿hen Volksmùchen,

196r, pp. r98-2or; Scherf, Da' Mdrchenlexikon, 1995'

deel Ir, pp. rr27-rr33; Deld<e¡, Vâû der Kooi enMeder,
Van AlÃd¿;n tot Zuaa kleeJ aan' r997,pp. 334-339; exr

Meder, 'Een zoen voor Sneeùwwirje', r998.
r 2 r . Als i¡ternationåâl platform voor onderzoek nââr

humor fi¡ngee¡r het tiidscftifr H mor. Intematúnal

loumat oJ Hunat Reseafth.

r r2. Vgl. Green. Folå1¿¡e, r997. deel r. p. 35¿.
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De catalogus concentreert zich voornamelijk op verhalen over domme en

sÌimme mensen, op grappen die de kerk en de geestelijkheid betreffen, en

op ìeugenverhalen. V(/at de eerste en de laatste categorie betreft kan men
bijvoorbeeld denken aan Uilenspiegelverhalen en Münchhausenvertellin-
gen, welke laatste in het Fries nogal eens werden toegeschreven aan de

Surhuisterveense leugenbaron Jan Hepkes !Øouda (r86 2-rg3g).r23

De oudste grappige sprookjes in onze taal treffen we aan in de berijmde
Middelnederlandse boerden of kluchtige vertellingen uit de veer¡iende
eeuw ."4 l{et betrof doorgaans her voordrachtsrepertoire van sprookspre-
kers. De meeste teksten zijn anoniem overgeleverd, maar van een tweetal
boerden weten we dat ze op schrift zijn gesteld door de Hollandse profes-

sionele sprookspreker \Øillem van Hildegaersberch (ca. r35o-r40B).r25 In
Frankrijk worden deze komische versvertellingen 'fabliaux' genoemd en in
Duitsland 'Schwänke' of 'Schwankmärchen'. Bekende voorbeelden van
middeleeuwse we¡ken waarin dergelijke grappige verhalen staan opgeno-
r::en zljn de Decanterone ya¡ Boçcaccio (1313-1375) en de Canterbuty Tales

van Chaucer (ca. r34o-r4oo). Vanaf de zestiende eeuw zien we gedrukte

anekdotenbiografieën ('Schwankbiographien') populair worden. Allerlei
grappen en grollen worden dan in de vo¡m van een biografìe toegeschre-
ven aan één bepaald personage. Zo kennen we in de Nederlanden bijvoor-
beeld Het volhsboeÞ aan Ulenspieghel (eerste helft zestiende eeww), Een war-
achtige historie vcLn broeder Russche (ca. r5zo), De Pastoor aan I{alenberg
(oudste bekende druk 1613) en Het leaen en bedrijf vqn Clément Marot
(r655).I2ó Eveneens vanafde zestiende eeuw werden komische (volks)ver-

halen veelvuldig gedrukt in zogenaamde kluchtboekjes en in almanak-
ken."7 In Duitsland verwierf het kluchtboekje Schimpf tmd Emst van

Johannes Pauli uit 1522 in korte tijd grote faam. Het oudste bekende

Nederlandse kluchtboekje, dat goeddeels op het werk van Pauli steunt,
heet Een Nyeuwe Clucht Boeh en sram¡ tit 1554,"8 Lectuur van zulk druk-
werk geschiedde niet louter uit zucht naar ve¡maak en om de tijd te doden,
maar werd vanuit de geldende humorenleer ook als een remedie gezien

tegen melancholische aandoeningen.r2e Dergelijke kluchtboeþes blijven,
onder meer als colportagelectuur, tot ver in de negentiende eeuw verschij-
nen onder titels als De Geest van Jøn Tamboer, St. NiklaesþJt, Den nieuwcn

cluchtaertelder, De nieuwe ztaahoerdtyaer, de l{lugtige tyd-aerdryver et Den
schimpigen bolwonnspdegel.r3o Prominente thema's in dergelijke kluchtboek-
jes zijn onder meer seksualiteit en overspel, ongelijke liefde, list en bedrog,
domheid en slimheid, scatologie en religie.':' We vinden de kluchtboeken
terug in de bibliotheken van de elite.r32

Nu kan er een verschil bestaan tussen grappige vertellingen die monde-
Iing gecirculeerd hebben en die welke zijn gedrukt voor een breder pu-
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bliek. Allicht werd et voor een leespubliek enigszins geselecteerd en ge-

kuist. Gelukkig stuiten we af en toe ook op optekeningen van komische

vertellingen, De oudste bekende optekeningen van mondelinge gappen

stammen van de humânistische pauseliike curiesecretaris Gian Francesco

Poggio Bracciolini (r38o-r459). De vaak scabreuze en scatologische ver-

haaltjes die Poggio in de pauselijke kanselarij hoorde, publiceerde hij rond

r45o in een Latijnse bundel Facetiae, die dus voor een select leespubliek

van ktterati bestemd was. Later werd de verzameling ook in verschillende

volkstalen gepubliceerd.r33

Het zeventiende-eeuwse manuscript met anekdotes en moppen van de

Haagse advocaat Aemout van Overbeke (1632-167 4), recerfieliik gepubli-

ceerd onder de titel Anecdota sizte historiae jocosae, is voor het Nederlandse

volksverhaålonderzoek van bijzondere betekenis.'34 Weliswaar moet Van

Overbeke een deel van de grappen hebben overgeschreven uit kluchtboek-

jes: dit wordt duidelijk als hij zonder te vertalen uit onder meer Engelse,

Franse, Spaanse en Italiaanse bronnen cileert Maar een ander deel van de

grappen zal uit de mondelinge overlevering stammen. Van Overbeke ver-

zamelde de moppen niet om ze uit te geven) maar voor persoonlijk ge-

bn¡ik, Zijn handgeschreven verzameling verschafte hem talloze grappen'

r23. Dekke¡, Vân de¡ Ko oi et\ Mede\ Van Ala¿àin tot uit àe Ne¿e ande11, r9a6;Dekker' La¿henm de Gouden

Zuaan þl¿el aan, Í997, pp. 255-26o. E¿rzr, r997j Roodenburg, 'To converse a sreeåblv',

t24.K1\ysk¿mp, De Middelneãe andse boeñen, ú5'7; 1997; zie ookVefterckmoes' Schensen' tchin?n en

IotßeÌ, Va.n þaþen en hoeren, øan ¡idders ¿n boeren, t9g5; tchatercn, rgga, mi. pp . 7t2-\32' 196-223'

Johnso¡, 'Dutch tales', r 996; en]ßdde\ Lachen on /6, r3r. Ve¡bercl'fnoes' Scherßen' schinþen en schateren'

enlusr,ry96. roo8. PP 2Jo 24r.

r25. Zie overhem: Mede\ Sprcohsþrcker ín Hollan¿ r32 Roodenburg,'To converse agreeablv', r99z
r99r. Een van deze boerden,'Van denpâep die sijn pp rr4-rr5i Verberckmoes' Scheftse4' schinøen ¿

bâeck ghesþlen we¡r', pp. r9o en 338-339, heeft s¿harercn' r998'pp.205-2o6.

wâùschijnliik setunctioneerd in de ituele paashumor- r33 Hie¡ove¡Verberckmoes' Scheftsen' schimþen en

ûaditie (risus þatchol ).Vgl. wendland, Os¡¿md¡¿åen schatercn, t998, pp. ror-ro5 In de navolgende

un¿ Osteryelàchter, rg8o, pp. 59-69, ro3 e.v. en 136 e.v.; bladzijden behandelt hij onder meer ook verzâmelingen

I-e Goff, 'Lâughter in the Middle Ages', 1997, p 50; vån Giova¡d Ponrâno (r422-r5o3) en Àd¡iââfl vån

Burke. 'Frontiers of the comic ìn eârly modern Itåly, Baerlâûd (r 486-153 8) . Zie ove¡ Poseio ook: B¡ewer,

c. Í35o-t75o', rg97, pp.62-63. 'P¡ose jest-books mainlv iÍ ùe si$eenth to eighreenth

p6. Geerãedß, He|')othsbaek øan Utensþieset,:-q'a6j cenru¡ies inEngtâÍd', 1997, p 9r'
Debå.eîe, Deh roTieøanb¡oed¿r Rßsche,tg5o'yãn r34. Dekle¡ en F.oodenbûg"Anecdom siÙe hist'rriae

Kampen en Pleij, D¿r¿s taot øan Kal'.nbery, tgït, en jocotae, r99r. Zie over de moppen aangaa¡de

KoopmaDs en Verhuyck,'EeÍ kijk op de anecdoæn- opvoedins, huwelijk en seksualiteit bijVan Overbeke:

collecties in de zevefüende eeuw', r99r ' Dekker en Roodenburg, 'Humor in de zeventiende

r27. Mâ¡ìèr Westermãnn wijsr in'How wâs Jån Steen eeuw', 1984 Zie ve¡der RoodeÍburg, 'To converse

tunny?', r 997, op de rela tie vân dergelijke boekjes met ag¡¡:eablv', r 997, wââ¡ hij naast de optekenngen van

de schìlde¡kunst. Vân Overbeke ook nog die vân Constantijn Huvgens

]j.8. ZiePlelj e.^., E¿ NJ'euùe Cluctu Bo¿.k, r9a3t (1628-1697) eD Sâmuel van Huls G596-r688) noemr'

Verberckmoes, s¿l'e?"rer, schinþen en tchaæren, Í998, Brewer, 'Prose iest-books', 1997, pp 94-96, haaìt voor
Engeland de zevenriende-eeuwse D¡a,l van Sâmuel

r29. Verbe¡ckmoes, S¿l? erîsen, schinp¿n en schatercn, ?epvs aan, waain dl¡idelijk omschreven wordt hoe

1998, pp.70-84; Roodeûburg,'To conveße âFeeabty', moppen fiúctioneerden bij sociale gelegenheden en

rg97, p. t27 . conve¡sarie Pepvs lekende eveneens de grappen op,

r3o. Hie¡over Schmidl, Z¿oenlíende-eeuute þluchtbo¿É¿" bestemd voo¡ publicâtìe.
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anekdotes en kwinkslagen die in de dagelijkse conversatie van de hogere
Haagse kringen te berde konden worden gebrachr: een mooi voorbeeld
hoe in een vrij directe samenhang het schrift de mondelinge overlevering
kon ondersteunen. Het manuscript logenstraft de idee dat mopjes uit het
verleden in de regel tamelijk braat wijdlopig en flauw waren.r35 NØel moe-
ten we vaststellen dat humor altijd een historische en culturele dimensie
heeft gehad: wat vroeger om te lachen was, wordt nu niet altijd nog leuk
gevonden (ofbegrepen), en wat in de ene cultuur of sociale groep grappig
gevonden wordt, wekt in de andere lang niet aldjd een lach op.'3ó

Uit meer recente tiid, rond t9oo, stamt de verzameling grapprge

sprookjes en moppen van de al genoemde Waterlandse arts Cornelis Bak-
ker.'37 Een deel van de moppen stamr uit zijn studententijd in Leiden, en
zijn vaak sterk (hetero)seksueel getint. De grappige sprookjes en moppen
die hij bij zijn patiënten (meest boeren en vissers) optekende, gaan over
zaken als slimheid en domheid, sociale onwelvoeglijkheden (poep- en
piesgrappen) en religie. In de moppen ove¡ slimheid en domheid ziin her
vaak de zogeheten Poepen die het moeten ontgelden. Deze Poepen (van

het Duitse'Buben') waren arme hannekemaaiers (Fries 'hants jemieren')
die tegen de hooitijd vanuit Duitsland, vooral Oost-Friesland en \ùØest-

falen, naar Nederland kwamen om het gras te maaien. Aan deze Poepen
\¡/erd door de plaatselijke boeren en knech¡en traditioneel een buitengewo-
ne domheid toegedicht (vergelijk de huidige Belgen- en domme-blondjes-
moppen). In Friesland werden dergelijke moppen aangeduid als 'poepe-
teltsjes', en in Groningen verscheen in r8z7 zelfs een anonieme anek-
dotenbiograñe ol"er Hans Hannehemaaijers hluchtige lotgeøallen en ontmoe-

tingen op z'ijn reis naar en door Holland.rls Het etiket van domheid dat de
Duitse maaiers opgeplakt kregen kan deels te wijten zijn aan communrca-
tiestoomissen, deels aan de sociale verschillen tussen boeren, knechten en
seizoensarbeiders. Moppen over domme mensen, hier 'domme krachten',
blijken echter bovenal de functie te hebben om buitenstaanders als (lichte-
lijk) inferieur af te schilderen, en zodoende het zelfbeeld re versterken.
Datzelfde geldt in zeker opzicht voor de religieuze moppen die Bakker op-
tekende bij zijn doorgaans protestantse zegslieden. In deze moppen wordt
de spot gedreven met het katholicisme, en bij uitstek met die aspecten van
het katholieke geloofsleven waartegen de protestanten het meeste bezwaar
mâakten: het celibaat, het kerklatiin en de beeldenverering.

In de twintigste eeuw is de mop een van de bloeiendste mondelinge ver-
haalgenres. Daarnaast zijn er ook andere communicatievormen waarin
moppen worden gepresenteerd: moppenboekjes, tijdschriften en kranten,
langspeelplaten (al dan niet in dialect)J moppenprogramma's op de televi-
sie en moppenpagina's op Internet. Een van de betere gedrukte moppen-
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vezamelingen is van A¡chaïvarius (pseudoniem van Rinus Ferdinandus-

se) uit 1997. Een bekend moppentijdschrift was De Lach, maar verschil-

lende tijdschriften hadden of hebben ook moppenmbrieken zoals Het

Beste en de Playbog. Yan beroepsmoppentapper Harry Touw verschenen

enkele langspeelplaten, en op labels als Ivory Tower, North Star en Olala

zijn talloze lp's met moppen in dialect uitgebracht onder tirels als Drenthe

Qtlat, Rond de Stamtoøael en Op de Brøbantse moþpentoer' Een moppenpro-

gramma werd vanaf 1994 uitgezonden door RTL4 onder de frfel MoPPen-

mppers. Qnderzoek naar contemporaine Nederlandse rnoppen is verricht

door Giselinde Kuipers, met nâme naar de (waardering van) emische

moppen en de lcretsende kanten ervan.r3e Zo zouden moppen over Belgen

niet kwetsend bedoeld zijn, omdat er maatschappelijk gezien niet zoiets

bestaat als een 'Belgenhaat'. Onze moppen over Duitsers zijn volgens haar

daarentegen wel kwetsend bedoeld. Hedendaagse moppen over Afrikaan-

se bevolkingsgroepen en over joden veÍellen op harde wijze van de ellende

waarmee deze geconftonteerd zijn, te weten hongersnood en genocide.

Kuipers verklaan het langzaamaan verdwijnen vân de klassieke ioodse

mop over Sam en Moos en de opbloei van de 'zieke' holocaustmop uil de

historische en culturele context van de twintigste eeuw. Bij veel jonge ver-

telle$ bliikt de holocaustmop niet in antisemitisme te wortelenr maar in

een drang om een ultiem taboe te doorbreken: 'het hoon niet, daarom rs

het leuk'.rao Moppen over Turken (en Marokkanen) belijden evenwel

vaker een verbale vorm van agressie jegens een groep in de samenleving die

door de vertellers kenneliik als onaangenaam ofbedreigend wordt ervaren.

Vanuit het eigen normen- en waardenpatroon zetten de moppenvertellers

de 'anderen' en het 'andere' als abnormaal en inferieur neer, met geijkte

negatieve stereotyperingen zoals 'vies', 'armoedig' en 'crimineel'.r4r Voor

een deel van de grappen geldt dat het zogenaamde attitudemoppen zijn.

Deze moppen verwoorden een houding van een gloep ten opzichte van

bepaalde minderheidsgroepen. De attitude kan veelal kort geformuleerd

r35. Roodenbu¡g,'To converse agreeâbly', 1997.

t36. Davis, \Wnt\ so JunnJ'?, Í993, pp . 27-29t BteÍif¡'et
eû Roodenburs (Éd.), I cul¡ural hi:tory oÍ humou\ t99'7,

inleidìng, pp. 3 en 7; I e Gotr, 'Laughter in the Mìddle
Àges', r99% p. 4ri Bu¡ke, 'Frontiers of the comtc n
eârlymodemItaly,c.r35o-r75o', r997,p. 62;Verberck
moes, Scheßen, schimþen efl s.hatere , t998,pp t4,22.
Ove¡igens best¡ijdt Ve¡be¡ckmoes de opvårring dat
humor âan coniu¡cturele fluctuade onderhevig is, en
gelooft hij veeleer in een constånte (onder)stroom

þ. r 8) . Vgl. Dekker, ra chen in de Gouden Eeuú, t997 ,
pp. r3-r5. Wel constateert Verberckmo€s, in ftvôlging
vân Gvi-Strauss er Elias, een histo¡ische lendens tot
de'discipline¡ing'vanhetìâchen.
r37. Ove¡ de door Båkke. verzamelde volksveúa len

heeft Theo Meder een studie en edltie in voo¡beÉidìne.
r38. Ha 

' 
Hanne]¿emaaüers kluchtige totgeøallen en

ontmoeùn$n, r97g;Dekke¡, Van der Kooi en Meder,
Van Aladdin tot hMan kleeJ aan, tg97, p. 2tz;Vs|. ook

Iaa¡sma, Út it gea oan Stetke Ha¿the, Ígsz, over de

\9. K.ri\peß Emische hunor", 1995. Zie voor internaùo-
Íââl onde.zoek: Dåvies, Ethnic h mor around the uorld,

r990.
r40. Hierover met ûâme Kuipers, 'VâÍ klâssieke joodse

moppeû naar zieke jodenmoppenir r997.
r4r. Voedsel, seksualireit en kleding zijn de drie belang-
njks.e te¡reinenwaarop her onderscheid tussen'wij' en

'zij', 'noÍnââl' eû 'âbno¡maal', in het algemeen gemaâkt

wordr, aldus Iæach, S¿dløI AnthroþoloÐ, 1982, p i18
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worden als 'moet weg'of 'moet dood,. De moppen worden niet alleen in
extremistische en puberale kringen, maar ook onder hoger opgeleide vol_
wassenen verteld. llie¡ kan men met zekere regelmaat de ,ha ha... ohhoh,_
reactre waarnemen. De eerste reactie is dus lachen, de nakomende reactie
drukt al ofniet gespeelde gêne uit, omdat men zich realiseert dat de mop
eigenlijk een kwetsend vooroordeel uitspreekt waar men niet om zou
mogen lachen.r'12

De kwetsende etnische mop is weliswaa¡ een opmerkelijk subgenre,
maar een veel geliefder thema in het contemporaine Nederlandse mop_
penrepertoire is seks, gevolgd door andere ,gevoelige, onderwerpen als
domheid en slimheid, onaangepast gedrag, lichamelijke kwalen en gebre_
ken, psychische en emotionele stoornissen, dood en ongelukken, rijkdom
en armoede, huwelijks- en familieproblemen) en op de laatste plaaß zo
ongeveer religie en cultuurverschillen.ra3 De moppen behandelen deze
onderwerpen met een mengeling van angst én fascinatie voor her normaf._
wijkende en de 'verboden vrucht,. Moppen bieden zicht op de normen van
de vertellers. Die normen zijn doorgaans nogal conservatief en manneliik_
chauvinistisch, en lijken ook enigszins achter de sociale en maatschappelij_
ke feiten aan te lopen.r44 De mop ven ult ook een verbale ventielfunctie ren
aanzien van taboes, frustraties, onlustgevoelens, angsten en heimelijke
verlangens. Moppen duiden aan welke zaken in (bepaalde regionen van)
de samenleving belangrijk gevonden worden.'45 Met moppen kunnen
spanningen worden weggelachen, situaties worden gerelativeerd, sym_
patlie worden gewekt ('de lachers op je hand krijgen,), en de communi_
catie worden versoepeld ('het ijs breken,). Moppen zijn identireitsbepa_
lend: ze bevestigen vaak een bepaalde groepsethiek en veroordelen aÊwij_
kingen daarvan. In zeker opzicht is elke mop een kleine ,samenzwering,

onder gelijkgestemden (een mop wordt gewoonlijk niet verteld aan degene
die het mikpunt van de spot is) die het saamhorigheidsgevoel verhoogt en
collectieve oordelen (of agressie) bevestigt..a6 Op een grappige manier
mag men vaak onder woorden brengen wat serieus nier altiid is geoor_
loofd.

Twee soorten moppen zijn nog niet aan de orde geweest. De eerste is de
politieke mop, waarvan de hoeveelheid in Nederland thans te verwaarlo_
zen valt. Het lijkt erop dat hoe groter de politieke oppressie ofde economr-
sche malaise is, hoe meer politieke moppen er verteld worden (men denke
aan de vele politieke moppen in Oost-Europa vóór de val van het IJzeren
Gordiin).r47 De tweede soorr mop is de absurde (of surrealistische) mop,
die in principe aan geen enkel taboe hoeft te raken en waarin een loopje
met de werkelijkheid wordt genomen. Dit genre schijnr vooral in inrellec_
tuele kdngen gewaardeerd te worden.'.l8 De essentie van een goede mop
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lijkt uiteindelijk te schuilen in een creatieve en anarchistische omgang met

de werkelijkheid, in het onverwachte en originele, in de ve¡rassende

(grensoverschrijdende) wending die het verhaal maakt (men spreekt wel
r¡on in¡nnmrentìel r49

Het is moeilijk te definiëren waar moppen níet over gaan. !üaar geen

gevoeligheid wordt geraakt en waar geen verrassende 2o inæ valt te maken,

daar zal een grap niet aanslaan. Ve¡der stellen we vast dat moppen wel

vaak over dronken mannen gaan, maar zelden over junkies. Ze gaan wel

vaak over dokters, maar niet over het practicum in de snijzaal Moppen
gaan wel veeh-uldig over pastoors, maar niet over exorcisme. \Torden hier

grenzen overschreden? I(ennelijk wel, en we verlaten hier dan het domein

van de mop, en betreden het terrein van de sage.

TRADITIONELE SAGEN

Een sage is in de regel aan tijd en plaats gebonden, en ook wel aan bepaal-

de personen. De plaats van handeling bevindt zich dicht bij de leefomge-

ving van de veneller, die het verhaal als waar gebeurd brengt. Een sage is

beknopter dan het sprookje en heeft ook een eenvoudiger handeling' die

vaak bestaat uit een 'actie' en een 'reactie'. Inhoudelijk leggen veel sagen

getuigenis af van allerhande geloofsvoorstellingen. Etnologen rekenen

deze voorstellingen tol het 'volksgeloof' ofi¡/el de religieuze volkscultuur,

r42. Over het lachen âls impuls ook Ve¡berckmoes,
Scherßefl, schinpen cn scharercn, 1998' p. rr.
r43. Voor bùitenlânds oÂdelzoek nââr moppen en
humor zii men ve¡wezeÍ iaat l f'sman' Ra'ionale oJ the

dirry johe, 1969 eD î97 5, enDa''ls, What's so Íunny?'
r 993. Zie voo¡ een psychologische interpfttâtie: Freud,

Det lvilz und seine Bezìehung zum Unbeuussten' r97r.
r44. Vsl. BÉrver, 'P¡ose jest-books', 1997, p. 90. Ook
de hisro¡ische kluchtboeker kunnen beschouwd worden

als'bâsdons re¡ verdedisins vân dê paria¡chale ee¡'.

De g¡appen die erin slonden gingenmeesúllen koste

vân vrouwen, aldus Ve¡b erckr\oes' ScherL'en, schmþen

en s¿haîer¿, a998, p. 232.

r45. Hierover Driessen, 'Humou¡, laughter ând úe
field', 1997, p. 222:'Hulnouris both pla)4¡l ånd

serious, a vitâl quâlìty of the human condidon What
mâkes humour fascinâting ând relevant to anthlopolo-
gists ard hisrorians is tha t it provides clues to what reålly

maüers in sociery âûd cultu¡e [...]. Humou¡ often
mì¡rors deeper cultu¡âl perceptions ând offe¡s ùs a

powertul device ro understand culturally shaped ways

of úinking and feeling.' Tevens Kuipers, "'Moppen
tappen"', r998, die constateeft dâ1'moppen tappen'
regenwoordis voo¡âl eetr eezelligve¡mââk is onde¡

srôepetr lager opgeleide mârìnen en middenstânde¡s,

en ir hoge¡ opgeleide k¡i[gen eerde¡'not done'is. Zij
relateert dit onder mee¡ aan een min ofmeer ldasse-

gebonden communicâdestijl.
r46. Vgl. Verberckmoes, ScheftseL schimÐen en schatercn,

r998, p.2r; Brewer, 'Prose jest-books', 1997, p.90.
r47. Drìessen, 'Humour, lâugh€r andthefield', r997,
pp. 223-224, geefr 

^\s 
voorbeeiden het Spanje onder

Frâûco, en de Be¡ber-bevolking van de Rif onder de

Marokkâânse koning Hassâfl rr.
r48. Zie ovr de sâmenhang tussen pubiiek en absurcte

humor: Röh¡ich, Del üZ¿iz . Fi&re11' Fomen, Funl?'íonen,

1977, pp . 33 en t27.
r49. Douslas, 'Jokes', r 9 7 5. Vsl. Daals, tYhafs so

Junryt?, rgg3, pp . 6-7, die p¡obeen verschillsde
aspecten vån humor en grappen (incong¡ue ie, ventiel-
tunctie, supedoriLeitsgevoel) met elkaarìn overeenstem-

ming te brengen in de volsende definitieì 'An individual

G) who pe¡ceives thIough humor ân "incong¡uily" in
the ourer world, (2) expresses rhough laugh€r dìe

"releâse" of "relief' ofbeing subjectively unafiecæd by

this objective conuadicrion, and G) coûsequendy feels

his lâughinglysustainedsùbjecdve integrationmânifests
his "supe¡iority" 10 rhe hùmorously disiftegrâted
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vroeger ook wel neerbuigend aangeduid als 'bijgeloof'.r:o Deze geloofs-
sagen getuigen, kortweg gezegd, van een geloof in en vrees voor magische
krachten, bovennatuurlijke verschiinselen en wezens. In vergeliiking met
het sprookie is het slot van de sage meestal grimmiger en pessimistischer:
het ìoopt vaker slecht af.Isr Behalve deze geloofssagen zijn er oorsprongs-
sagen (of aetiologische sagen) en historische sagen.

Bij sprookjes en moppen zijn vertellers zêlf zicln er gewoonlijk van
bewust dat ze iets fictiefs aan het ve¡tellen zijn. Sagen worden daarentegen
door de vertellers als waar gebeurd gepresenteerd. Dir betekent niet dat
iedere verteller zelf volledig in de inhoud gelooft. Sommigen merken
tegenover de verzamelaar zelfs met zoveel woorden op dat ze de in sagen
vervatte gebeurtenissen niet of maar half geloven, wat overigens ook weer
niet altiid helemaal klopt. Scepsis hoeft echter weinig af te doen aan de
populariteit en overdracht van sagen; onderzoek heeft uitgewezen dat ook
degenen die niet ofnauwelijks in de sagen geloven een schakel in de trans-
missieketen zijn. Een goede sage wordt door sceptici weer doorgegeven
aan'gelovers' en omgekeerd.r52

Sagen vinden we in het verleden doorgaans terug in oude k¡onieken en
(streekgebonden) almanakken. Aangezien ze in de regel plaatsgebonden
zljn, zoals het verhaal van de basilisk van Utrecht of de zeemeermrn van
rWestenschouwen,'53 houden gevelstenen, beeldjes, schilderijen en derge-
lijke op specifreke locaties de herinnering aan de sagen levend.

Oorsprongssagen geven een ontstaansverkla¡ing voor een bepaald na-
tuurwerschijnsel ofgebruik. De thematiek is heel divers: waarom heeft een
rivier zoveel bochten; waarom is de zee zouti waarom heeft februari maar
28 dagen; waarom besnuffelen honden elkaars achterwerk; en waarom
wroeten de varkens? De antwoorden zijn vaak anekdotisch of triviaal. Zo
heeft februari bijvoorbeeld maar z8 dagen omdat hij mer het kaartspelen
een dag aan januari en een dag aan maa¡t heeft verloren.'5'1 Historische
sagen zljn verbonden aan bepaalde bestaande gebouwen (zoals kastelen en
kerken), historische gebeurtenissen (bepaalde overstromingen en oorlo,
gen) en historische personen (vorsten, rovers en dergelijke).rss

De geloofssagen rclereren sterk aan magische elementen in de religreuze
volkscultuur. Sinninghe onderscheidt op basis van oudere indelingen de-
monensagen, toversagen en duivelssagen.'56 In de laatstgenoemde treedt
satan op) die regelmatig een pact met mensen sluit en het op hun zondige
zielenheefîvoorzien. De toversagen gaan over mensen met magische krach-
ten, zoals heksen, tovenaarsr weerwolven en nachtmerries (niet de droom,
maar de plagende geest). Het meest omstreden is Sinninghes indeling van
de demonensagen naar elementwezens - een classificatie die wringt en ver-
der nauwelijks wordt toegepast. Hij onderscheidt waterdemonen (warer-
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geest en meermin), aarddemonen (kabouters, reuzen), I'uurdemonen

(dwaallicht, r,uurman) en luchtdemonen (plaaggeest, spookdieren, terug-

kerende doden, voortekenen). De categorieën variêren slerk in lengte: hel

merendeel van de veÍellingen wordt bij de luchtdemonen ingedeeld.

Vreemd genoeg komen de witte wieven zowel in de categorie aarde als lucht

voor en wordt de nachtmerie nu eens als demon, dan weer als mens opge-

vat. Onduidelijk is ook waarom de ziel van een terugkerende dode of een

voorteken als demon bestempeld moet worden. Het problematische van

Sinninghes systeem is dat de thematiek van sagen niet aan specifieke sagen-

frguren gebondenhoeft te zijn. Zo kan eenplaaggeest een wandelaar onver-

hoeds overvallen: hij gaat op diens rug zitten en wordt allengs zwaarder.

Hetzelfde wordt evenwel verteld van geheel andere sagenfiguren als tove-

naars, heksen, spookdieren, weerwolven enzo meer.

Om niet te velvallen in een eindeloze catalogus vol herhalingen is in de

jaren zeventig op het Meertens Instiluut door Ton Dekker een verwiissys-

teem ontwikkeld dat bestaat uit een binaire combinatie van motieven en

thema's.r57 Het systeem wordt in de registers van de serie Nederlandse

Volhsverhølen loegepast.r58 Tot de úìema's' de inhoudelijke zwaartepunten

van de sagen, behoren onder meer: bijzondere mensen, kabouter' magie,

nachtmerrie, naloperij, omina, spokerii en weerwolverij. Tot het thema

bijzondere mensen wordt bijvoorbeeld de helmdrager gerekend, dar wil
zeggen iemand die met 'de helm' met het I'n¡chtvlies over het hoofd -
geboren is, en daardoor zou hij over helderziende gaven beschikken. Ook

personages als vrijmetselaars, zevende zonen, zondagskinderen en zigeu-

ners vallen hieronder. Alle verhalen over heksen en tovenaars worden in
dit systeem geschaard onder het thema van de magie. Het begrip naloperij

(of: naloop) heeft betrekking op verhalen waarin rusteloze zielen terugke-

ren om een onvoltooide kwestie zoals een niet nagekomen belofte tot een

goed einde te brengen of om, in het geval van een ongedoopt gestorven

kind, alsnog gedoopt te worden. Orrder ominawoÍden allerlei voortekenen

vefstaan. Zo kan de komst van een komeet een oorlog of een tamp voor-

spellen. De dood van een naaste kan voorzien worden als de klok plots stil-

r5o. Rooijaklers pleit et lj]Rituele reþeftoircs,Íg94, Mör.hen-, Utsqrungirasen-' Saæn- und Lese den-

p.79, voo¡ om in plaats van 'volksgeloof' re sprekel üari,1 îe 
'\943'pp- 47-52

vân 'devo tie' en '¡etìgieuze volkscultuù'. Zie verder r55 Zie ibidem, pp.IrFr23i zie ook Venbrux, 'Volks-

ookveùbntx, Een bruid in h¿î. s¡al, rgaA,pp.9-rc,A4. verhaler ¡ondom Limburese kâsæten', 1996

r5r. Zie ook Rôhrich, 'E zählforschune', 1994 . 156. Sinninshe, -Ka¡¿log, 1943' pp - 52-ra4
r52. Dégh en Vázsonyi, 'Legend and belief', r 976 r 57. Zìe voor een toelichtiÌlg: A J Dekker iÍ: Henpers,

r53. De Blécoirrr, tr/¿/Èr{, erhalen uit u¡recht en het Gooi, Volksaerhale ,t97g'pp 26r-262 Hetsvsteemis

rg7g, pp. rr-t6,266-267tÐeIlaa\ Nedenandse oolkr- gebâsee¡d op het voorstel van G¡evems, 'Bericht zu

oerhalen, 1976, pp. tg6-2o6. VerötreÍdichungs- ìrnd KâtâlogisierungsPlänen âus

tS4. Zie Sit Diîøte, Katabe der niedeiàndischen dem Zenûalarchiv de¡ Volkse.zählùng', 1964

r58. Zievoo¡de serie: hie¡voorp.3rr noot 85.
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staat, of als iemand voortijdig een lijkstaatsie voorbij ziet trekken. Spokerij
kan veroo¡zaakt worden door plaatselijke spoken met illustere namen als

Griesgat, Zwarrgar, Blinde Belie, IJzeren Heks, Laakmannetje, Blauwe
Gerrit, Blauwbroek, Tuutmuts, Trekkebeen, Ossaan en fzeren Veulen.
De geest kan rondspoken op het kerkhof ofbij een ruïne, ofwandelaars 's

nachts onverwacht de stuipen op het lijf jagen. Het spook kan zich ook
voordoen als een dwaallicht, of als een watergeest die kinderen in het
wate¡ trekt zodat ze verdrinken. Spoken kunnen deuren laten open- en

dichtgaan ofvoorwerpen door de kamer laten ber,vegen. Exorcisten of dui-
velbanners hebben de macht om spoken te verdrijven.

Over heksen worden talloze sagen verteld, niet zelden onder verwijzing
naar een verdachte oudere vrouw in de eigen leefomgeving. In vergelijking
met tovenaars hanteren heksen doorgaans kwaadaardige vormen van tove-
rij. rùØaar tovenaars vooral sterke staal¡jes uithalen om hun kunstte bewijzen
en zich beperken tot kleine plagerijen, daar gebruiken heksen hun tover-
kunst om mensen ofdieren ziek te maken en de karn te betoveren. Vooral
kinderen zijn gewilde slachtoffers.'5e Heksen blijken ook in staat om hun
geest uit hun lichaam te laten treden en 's nachts rond te dwalen. Verder
veranderen zij zich in kat¡en en houden ze 's nachts bijeenkomsten, waarbij
soms gedanst wordf rond een gestolen avondmaalsbeker.

De traditionele geloofssagen wortelen in een vroegere samenleving
waarin het magisch denken in het dagelijks leven een grotere rol speelde

dan in het huidige Europa.'óo Een samenleving bovendien waarin ook het
christendom het bestaan van magie, wonderen en een bovennatuur vaker
bevestigde dan ontkende. Sagen hadden hierin de functie van het duiden
van verschijnselen die voor de mensen toen niet rationeel verklaarbaar
waren. De schijnbare willekeur waarmee ziekten konden toeslaan liet
ruimte voor de verdenking van kwade opzet door een heks. In een wereld
waar's nachts buiten de deur de onveilige duisternis begon, kon een mist-
flard gemakkelijk worden aangezien voor een geestr een bok voor een

spookdier, en een knoestige wilg voor een spook.'ó' Door middel van
sagen konden ook morele boodschappen worden uitgedragen, bijvoor-
beeld dat zelfmoordenaars niet naar de hemel gingen, maar voor straf
gedoemd waren om eeuwig op aarde rond te dolen.'6'Maar met de rela-
tieve 'onttovering' van Nederland zijn de traditionele sagen niet verdwe-
nen. Ze worden door velen gekoesterd als folkloristische (museale) cuno-
siteit uit een even wonderlijk, magisch en zeker ook nostalgisch, als veilig
en ver verleden. Sagen kunnen door hun plaatselijke gebondenheid wor-
den ingezet om een niet-alledaags, exotisch beeld van het verleden van een

streek op te roepen. Dit kan gebeuren door middel van lectuur of door
professionele sagenvertellers die ingehuurd kunnen worden, ofvia toeristi-
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sche autoroutes langs bezienswaardigheden waaraaD een verhaal vastzit

Een voorbeeld hiervan is de Sagen Safari die de toeristenindustrie in de

oostelijke grensstreken organiseert, en die de automobilist met behulp van

een cassette en een boekje met de betreffende verhalen langs spookboer-

dijen, spookwegen, verzonken kastelen enzovoon in Overijssel, Gelder-

land en het aangrenzende Duitse gebied leidt.'63 !ù(iillem Frijhoffheeft zich

negatief uitgelaten over dergeliike initiatiever¡ waarbij ten behoeve van de

randstedelijke toeristen een soort oosteliike plattelandsidentiteit wordt
geconstnreerd die de pafticipânten via een 'nauwelijks verhu.lde Blut und

Boden-mysttek' in een exotisch verleden laat terugkeren: 'Ze suggereert

dat de deelnemers vanuit hun auto deel kunnen krijgen aan de vertelÍadi-

de uit de volkscultuu¡. In werkelijkheid is die verteltraditie hier gesterili-

seerd. Het echt intetessante object van volkskundig onderzoek is natuur-

lijk de Sagensafari zelf, als hedendaagse culturele praktijk van de toerist,

en als instrrrment waarbij verhaaltradities thans in de samenleving worden

getransformeerd."õ4

Ook toeristische stadswandelingen en fietstochten worden op gelijkaar-

dige wijze regelmatig verluchtigd met lokale sagen. Er zijn tal van thema-

parken waarin sagen- en sprookjesfiguren ten tonele worden gevoerd. Het

Brabantse amusementspårk Het Land van Ooit profileen zich onder meer

door middel van sagenfiguren als reuzen en aardmannetjes.'65

MODERNE SAGEN

Onze moderne samenleving heeft zijn eigen 'moderne' sagen vooÍge-
bracht. Deze vormen deels de neerslag van angstgevoelens tegenover eu-

we ziekten (aids) en nieuwe vormen van criminaliteit (orgaanroof). De

sagen hierover worden met diverse termen aangeduid zoals stadssage,

'modern legend','adolescent legend','contemporary legend','migratory
legend', 'urban legend', 'foaftale' (foaf = friend of a ftiend) of 'broodje-
aapverhaal'.'66

De stadssage is in de regel een sterk verhaal. De veneller heeft het ge-

hoord van 'een vriend van een vriend' en bezweeft meestal dat het wâår

r59. Hierove¡ Dekker, 'Heksen en tovemâ¡s m
t\rin.igste-eeuwse sagen', 1987, met name pp. 248-249.
r60. Zie hierover ook Giiswijt-Hofst¡â eû Frijhotr(red.),
N edqland b e ¡oaerd, Í947.
r6r. Hierover ook Ranke, 'Sâge ùnd E¡ìebnis', r97r.
r 62. Vgl. ook Dégh, FolÈtales and Sociery, Í949,
pp. r2r-r3o.
ÍØ. Sa.sen SaÍai,1994 (ll:.et zowel Nederlândse als

Duirse tekst).

r64. Flijhotr, 'Volkskunde en culluurúetenschap', r99Z
pp. r4o-r42. Zie tevens hoofdstuk 2, pp. 98-ro4.
165. VgL over de roe¡istenindusùie, de revivål van de

folklo¡e en de museâlise¡ing e¡van ook Dégh, FolÞtales

and SocieLt, t989, pp. 3o7-3o9.
r 66. Zie de inleiding vân Bennet en Smid} ?r¿ qr¿sn1A

å¿as¿, r989, en Benneu, 'Coûlemporary legend', r99r.
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gebeurd is ('Dat is geen verhaal, dat is echt gebeurd!'). Het verhaal kan
soms een kern van waarheid bevatten, maar de gebeurtenissen zijn over
het algemeen genomen de bewuste 'kennis' niet echt overkomen. De ver-
halen kunnen een hoge omloopsnelheid hebben: de 'ware, gebeurtenis
wordt in vele plaatsen als waar gebeurd verteld. Stadssagen confronteren
de luisteraar met de gruwelen, angsten, fobieën, frustraties en wensdro-
men van het moderne leven. Ze gaan behalve over aids en orgaanroof ook
over bizaûe ongelukken, stralingsgevaar, inbraak, pijnlijke misverstanden,
besmetvoedsel, complotten, drugscriminaliteit, computetvirussen enlust-
moord. Ook een waar ve¡haal over een bizarre gebeurtenis kan als volks-
verhaal een eigen leven gaan leiden enJ soms met aanpassingen in de plot,
uitgroeien tot een stadssage. Veel van de stadssagen vinden hun oorsprong
in de Verenigde Staten, maar verspreiden zich via de moderne communi-
catiemiddelen spoedig naar Europa en andere landen. Stadssagen maken
deel uit van een internationaal ve¡haalrepertoire. De moderne sage cucu-
leer¡, zo neemt men veelal aan, in stedelijke gebieden onder jongere, hoger
opgeleide vertellers. Nader onderzoek laat echter zien dat nogal war srads-
sagen ook buiten de grote steden verteld worden, ook door ouderen.ró7

In de Verenigde Staten is het begrip'urban legend'het meest ingebur-

gerd, mede door de succesvolle publicaties van de emoloog Jan Harold

Brunvand. In Nederland wordt de modeme sage in de volksmond meestal

een sterk verhaal of een broodie-aapverhaal genoemd, dit lâatste naar het

boekje Broodje Aap van Ethel Portnoy.'68 Afgezien van minder adequate

benamingen als 'pseudo-anekdote' en 'asfaltsprookje' lijken begrippen als

'stadssage' en 'moderne sage' nog het best bruikbaar. In Nederland zijn

stadssagen verzameld en gepubliceerd door Ethel Portnoy en Peter Bur-

ger, in Vlaanderen door Frank \Øouters en Patrick Bemauw.'6o

De onderzoekers van stadssagen hebben zich georganiseerd in een

internationale vereniging met een eigen tijdschrift.'7o Brunvand heeft een

eerste poging ondemomen om de stadssagen te classificeren in A tgpe-

index of urbøn legend¡.'7' Hij onderscheidt diverse categorieên over respec-

tievelijk âuto's, dieren, horror, ongelukken, seks en schandalen, misdaad,

zakenleven, overheid, beroemdheden en universiteit. Een van de meest

bekende stadssagen is de autosage over de gestolen grootmoeder. In
Nederland wordt meestal verteld dat een gezin oma heeft meegenomen

voor een vakantie in Spanie. Eenmaal aangekomen overliidt de $ootmoe-
der. Om problemen bij de grens te vermijden wordt het lijk in het tentdoek

gewikkeld en oþ de imperiaal gelegd. De grens wordt probleemloos gepas-

seerd en in Frankriik verlaât het gezin opgelucht de auto om een hapje te

gaan eten, Bij terugkeer blijkt de auto gestolen... Soms wordt aan het ver-

haal toegevoegd dat oma nooit meer is teruggevonden, en dat het gezin

naar de erfenis kan fluiten.'7'
De hoeveelheid internâtionale stadssagen blijft $oeien. Een van de wei-

nige verhalen die Nederland als kemgebied lijken te hebben is dat over het

wandelende dekbed, Het gaat over een jong stel wiet nieuwe donzen dek-

bed 's ochtends steeds op de $ond blijkt te liggen. Na enkele weken gaan

ze ermee terug nâar de winkel. Daar wordt het dekbed opengesneden en

btijkt het te kdoelen van de maden.r73

Nieuwe stadssagen duiken geregeld op in de media. Al enkele zomers

achtereen verschijnen er berichten over 'mysterieuze' cirkels en picto-

grammen in het graan. Allerhande verklaringen duiken op, variërend van

I,a,tht ín Brazílíë
I(rantenvo¡men een
belang¡ijk medium voor
de verspreiding van
modcrne sâgen (Krarlcn
knipselârchlef Mccfi ens
lnstituut).

40 rweter

r67. Zie Meder en Venb¡ux, 'Modeme sâgen', r998i
idem, 'Vân bescherm-eÍgel lor beton-meubel', r999
168. Porñoy, Broadje ,4aþ, t978t 1992" .

169. Ibidem, en idem, Arcodje Aãþ Met' r9s2; Bil¡ser,
De ulaal¿ van dz kangoeroe, rg93; ldem' De sebraden
b aby, r995;W oúteß, lY/aar gebewd), t99\ ; Berrlavw'
Sterþe Verhalen, rggs,'f op, 'Modem legeÍds in Belgian

o!ål ûâdition', r99o.
r7o. De Internaúonâl Socielyfor Contêmporary Legend

Reseâ¡ch geeft sinds r 99 r tlet njdschrifr Conîemþoraty

Legend úr et\ FoaJlale Neut.

r7t . Btitr]Jand, The Babt T¡ah and Othet Luttt Urba11

L¿sends, 1994, pp. 325-347 .

qz. P ormoy, Bloo¿je Aa?' r 992, p. r 3; Bu¡ge¡, D€

ùtuaþ Jande kangaeþp,1993, pp. 27 3oi Poordnga.

De foet fan d¿ rcinbôge, 1979, Þ. 292; Woirteß' Waat

sebe rd?, r99r, pp. 96-97. Het verhââl kan in allerlei
venìes veneld woder. Soms verdwiinE het lijk vân oma

in de âchterbåk, soms in de câ¡âvån ofde ski-box.
r73.BÙ¡ge\ D¿ wraak øan de ka goeroe, 1993,

pp. r43-r44j Po¡boy, B¡oodje Aap Met' t992' p.36.

332 TIIED MEDER & trRÌc VENBRUX 333 Veúelcuhuur



vandalisme en practical iokes tot ufo's) helikopters, parende reeën, wind-
hozen, experimenten met satellieten, aardenergie en waarschuwingen van
Moeder Aarde.r7l Daarnaast wordt aandacht besteed aan verhalen ove¡
Ìandende ufo's en ontvoeringen door buitenaardse wezens.Ì75 Een oud
sagenthema werd in 1995 weer actueel toen zich in een woonhuis in Dru-
ten een klopgeest ofPoltergeist leek te manifesteren.'7ó

De media spelen een voorname rol in de verspreiding van dergelijke
berichten.rTT In Nederland onderzochten Meder en Venbrux de wr¡ze
waarop de media in 1994 een bericht over een kunstgebit dat teruggevon-
den was in een kabeljauw wereldwijd verspreidden. De hee¡ Cor Stoop uir
Heerhugowaard was tiidens een vistochtje zeeziek geworden en had zijn
bovengebit over de reling uitgebraakt. Drie maanden later ving Hugo Sla-
mat uit Amsterdam een kabeljauw, en bij het schoonmaken trofhij in de
maag een kunstgebit aan. Stoop vervoegde zich samen met een journalist
bij Slamat, paste het gebit en... het zat als gegoten. Het verhaal vertoont
overeenkomsten met het Vrouwtje van Stavoren (AT ß6A). Late¡bleek er
sprake te zijn van een practical joke door twee taxichauffeurs die een gebit
in de gevangen kabeljauw van Slamat hadden gestopt. Ze waren hrertoe
geinspireerd door weer een eerder bericht ove¡ een opgevist kunstgebit,
dat in de media echter niet breed was uitgemeten.'28

Het verhaal over het kunstgebit behandelt overigens een wat vrolijker
materierTe dan de meeste stadssagen. Die zijn tamelijk pessimistisch van ka-
rakter, en maken de luisteraars 'streetwise' aangaande de gevaren die van al-
le kanten op hen loeren inhet modeme leven. Niettemin wordt er om de sa-
gen ook gelachen, al was het maar uit leedvermaak ofom de lugubere grof-
heidvan de verhaalde ellende. De angst wordt bezworen door humor.

REPERTOIRES EN ÐIAGNOSES

Iedereen heeft wel wat verhalen op zijn repertoire staan. Men behoeft geen
ervaren verteller te zijn om er een aantal te kennen.rSo llet repertoire van
vertelle¡s kan onderling enorm verschillen. Iemands repertoire kan bij-
voorbeeld uit slechrs één favo¡iete mop bestaan, die hij steeds weer vertelt.
Er zijn ook venellers die alleen al aan sprookjes en sagen gemakkelijk zo,n
3oo tot 60o verhalen kennen. Geeske I(obus-van der Zee uit Nijega venel-
de aan Dam Jaarsma ruim z5o verhalen, de door Bakker bezochte veehou-
der Dirk Schuurnan wist zo'n 9o verhalen te reproduceren.rsr De door de
Friese verzamelaar Ype Poortinga bezochte vertellers Roel piters de Jong
en Steven de Bruin bleken ieder over een repertoire van ongeveer duizend
verhalen te beschikken. Maar dit is wel uitzonderliik veel.
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Ook qua vertelstijl verschillen vertellers van elkaar. Zo zaI de el:e zLtrr

verhaal kon en bondig vertellen, terwijl de andere zijn vertelling enorm

uitspint. Daarnaasl kunnen we creatieve' acdeve vertelleß onderscheiden

van passieve vertellers. De passieve vertellers zijn vaak niet meer dan een

'doorgeefluik' van de uaditie: zii vertellen de verhalen precies zo na als ze

ze gehoord hebber¡ al gebeurt ook dit naruurliik niet woordelijk, omdat

het auditieve geheugen van de mens dit nier toestaât.rS2 Actieve vertellers

zetten de verhalen naar hun hand, en creëren zodoende als het ware nieu-

we, persoonliike versies van verhalen. Zulke actief toegeëigende versies

beschouwen zij niet zelden als hun persoonlijk geestelijk eigendom' waar-

over anderen niet rnogen beschikken.'83 Broer en zus Bijma zijn hiewan

goede voorbeelden: hun repertoire vertoont qua vertelstof veel overeen-

komst. De verhalen van Aahie Meter-Bijmâ sluiten ech-

ter nauw aan bij de traditie, terwiil haar broer Anders

Bijma aan het venelgoed een eigen invulling geeft.rEe

Het modeme volksverhaalonderzoek behelst meer dan

het verzamelen, determineren en conserveren van volks-

verhalen. Hetheeft zichverbreed tot de studie van de ver-

telcultuur waarin aandacht wordt besteed aan de persoon

van de verteller en aan de sociaal-cu lrurele con text waarin

de verhalen functioneren. Hierdoor wordt het mogelijk

om inzicht te kdjgen in het creatieve proces van vertellen

Volksverhalen zijn informatieve sociaal- en cultuurhisto-

rische documenten, die inzicht verschaffen in de denk- en

leefrvereld van mensen.

Ten onrechte wordt al zo'n r5o iaar het verzamelen van

verhalen gemotiveerd vanuit de gedachte dat het'vijfvoor
twaalf is: de laatste vertelle¡s sterven uit, en we moeten er

Omslag van het boek van
Wim Meyles met als onde¡-
tirel: Grimmige sproo$es uit
de jaren negentig, r99r

¡74. Vgì. De Blécoun, 'Tekenen des újds De
Nederlandse $aancirkels en hìrn berekenissen', r 995
r75. Zie over dit onderwery: Dégh, 'u¡o's ând how
folklorists should look at rhem', Í97 7

176. Zie Na¡rninga, 'Stâtistiek ve¡jaast poltergeisl,

r996j idem,'Een oÍberekenbåte poltergeisC, r996.

r77. Brunvân4 'Ablås¡ heârd round the world', 1993

r78. Mee¡ hie¡over in Meder en Venbnü, 'Ve¡s van de

pers: kunseebit in kâbeljauw', r996.

r79. Vgl. Top, 'Vân gestolen $ootmoede¡s en ardere
hedendaâgse lugubere verhalen', 1984; idem,'Modem
legends ìn Belgian oral uâdidon', r99o.

r8o. Vgl. Kvidela ,'The studyoffolkâle repe¡toires',

igg3, eí Enzgkloþedi¿ ães Märchens, deel 4' kol- 128-33r '

r8r. Vgl. over de omvans vân repe¡toires ook Dégh,

Folhral"s lrnd Socier!, rga9, pp. r 68-169.
r82.Ibidem, p. 167:'faiùîjlness to the text here means

â rerâining of the u ¿ilclt¿n theme mther úan a verbâtim
lepetition ofwhat wâs heârd and whât wâs ihought to be

ân original veßion'.
r83. Vgl. EdM, deel 4, kol.326-327tDêgh, Folhules and

Society, ryag, pp. a7-go, Il5, \66, 772-r'7 5- Dêg}].

verklaaÍ onder meer: 'The tmly creârive na¡râtor
considen rhe folktâle âs his spidtual pÌope¡ry The lesse¡

talen$ see it âs the propent' ofthe pefton ftom whom
they have learned iÎând thus endeavor 10 render it
without chânge to honor úe oúìer's creâtion' (p 87)

r84. ZieVenbrux enMeder,'Anders Bijma'sFolkâle
Repe¡toire and irs Collec.oß', 1999.
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snel bij zijn om nog te redden wât er te redden valt. Inmiddels menen we te

kunnen beamen waî Richard Dorson al weer enige tijd geleden vaststelde:

'The idea that folHore is dying out is itself a kind of folklore.'r8s Wel komt
het vertellen van sprookjes en sagen zoals dat honderd jaar geleden nog
plaatsvond, tìans niet meer voor. Veel verhalen zijn alleen nog mââr bii
volksverhaalspecialisten bekend. Andere traditionele verhalen zijn daaren-
tegen bekender dan ooit. Als ze al niet door professionele verhalenvertellers
worden verteld ofweer opnieuw in vertelcurssusen geleerd dan worden we

ermee geconfronteerd in boeken, films, theaterr cartoons, strips, reclame,

sprookjesparken, sagensafari's en op Internet. Her venellen van verhalen
beperk zich niet tot de klassieke genres vân sprookje en sage. De moderne
stadssager¡ de moppen en andere verhaalgenres laten zien dat de orale cul-
tuur een springlevend fenomeen is
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