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' I:)ll f*tat uotg¿ een uerhaa[ en [ied dat ia oþgenomen in de

't tþnú¿[inge canon' uan de getchtedenit, de canon met de

Ithinc c,'De csnon met de kteine c zat in oktober 2oo9 in
boekuorm uertchijnen bij uítgeueij ProfeL

ts één verhaal inNedertand over Hugo de Grootin het

coLlectieve geheugen staat geg ft; dan is het wel zijn
ontsnapping uit sLot Loevesteinin een boekenkist. Er ís

een histo eLied op gemaakt, dat meerclere mensen in cle

twintigste e€uw op hun repertojre bleken te hebben. Onderstaande

versie hebben verzamelaars Ma e van Djjk enTheo Meder voorge-

zongen gekregen door crada van slegtenhorst [*1938) op 17 augustus

1999 inUÍechtj

op Loevestein woonde eens eenman,

Het is reeds Lang geLeên,

Van wie ze Lfs vri end en vijand zei ,

Zo knap is er niet een.

Maar ech, zjjn knapheid hieLp niet veeL,

Hjj had erwejnig an,

want nee, hij woonde daar niet aLs heer,

,e,ad, dLr Ecvd, 'Ëc, 
L ,,Id, 

',

luist kwam de boekenkist op't slot
Waar op stond: ean De G¡oot

Enwetdrasprak zijn sLimme wouw,
Àh' ?iin \^,â r'ir ¡ô ñ^^,1

ze dragenjou in deze kjst

Voor boekenuit het sLot;

le gaat voorlopig naar Parijs

En btjjft daar buiten schot.

Mear nauweLijks was De Groot ontsnapt

v, uê4, 
^wê,,' 

uc L,P¡c,.

Hij maaLde Luid en schold geducht
tñ ñ.rLrâ r/â¿l ^ô+ior
Maat man, sprak toenmevrouw De Groot,

Wat zetje'n boos gezicht?

Wees dankbaar, wantiij had de hujg,

En die heb ik geLicht.

Ðe slofieget is dubbetzinnig. Enerzijds is Huig een endere vorm van

de naam Hugo, in langere veßies van het lied wordt hij a[ eerder

l-tuig genoemd. De cipjer hadÉugo ats gevangene, maar door de Ljst

van zjjn vrouw Marja is hij bev jd. Daamaast kan 'iemand de huig

llchten' echter ook betekenen: iemand opLichten of bed egen. Deze

.L¡ l'ù,yl!r¡i{û¡,,.lzoos lNn. 2

'Hugo de çroot 
'taÞt 

in de 6oeþenki4t

78e,ee1!a4e gfauure uan S. Jokke (Pnn¿enhaf, Detft) .

ontknoping is at te vinden in het in 1657 gepubticeerde puntdicht over

de ontsnapping door de Haagse dichterlacob Westerbaen,'Gjj had

den Huígh, en dien heb ik geLicht'. Het gevatte antwoord moet het

vemuft van echtgenote Ma a de Groot-Van Reigersberch nog eens

onderst¡epen.

In 1619 was rechtsgeleerde envrijzinnig protestant Hugo de Groot in
confLict geraakt met de sÍenge contra-remonsfiantse stadhouder
p ns Mau ts en werd hij als landvefiader tot levenslang ve¡oordeeld.

Hij werd vastgehouden op sLot Loevestein, dat toen dienst deed als

steetsgevangenis. Zijn wouw Ma a zat vrijwiLlig bjj hem opgesto-

ten, maar zij mocht bijvoorbeeLd boodschappen doen op de markt in
Gorcum of Woudrichem. Nâ verloop ven tijd verslapten de controLes

van de gevangenbewaarderc. Het wes Hugo de Groottoegestaan

omte schrijven en om boekente lezen. De boekenwerden aan- en

afgevoerd in een grote boekenkist. VoLgens de overLeverjng wâs het

Ma a s idee om in de boekenkist te ontkomen. Meerdere keren heeft

Hugo van tevoren geoefend om twee uur Lang muissti L te tiggen in de

gesloten kist. 's Ochtends Vroeg'op 22 maart 1621, verstopte Ma a

de boeken bij hun in bed, en ging Hugo zetf inzijn ondergoed in de

kjst tiggen. De kjst werd nergens op ziin inhoud gecontroLeerd zodat

de tjst tukte. De soldaten kteegden nogweldat de kist erg zwaar was,

alsofHugo de Groot er zeLfin zat. De kist werd, onder hetwakend
oog ven dienstmeid en vertrouweLjnge ELsje vanHouweljngen, over

de Waa[ naa¡ Gorcum gevaren en daar aangekomen vermomde Hugo

zich aLs metselaar enis in etappes naar Perijs gevtucht. Tot zover

^' 
De Nederlandse Volksverhalenbark van het DOC

llm-N Volksverbaal (Meenens Tnsrituut) bevat momen-
-aìz!ívo*,"",¡,¡ teel meer dan J8000 verhalen. U kunt h¡er zoeken

naar histodsche en hedendaagse sagen, legenden,
sprookjes, moppen, madsels eû broodje-aapve¡halen.
Daamaast kunt Ì¡ ook zélf eer verhaal aanleve¡en:
www.verhâlenbanÌ.û1.
In deze rubriek verschijnt één van de prachtige, aangrijpende,
humoristische of spannende verhalen die de Nede¡landse Volksve¡-
haleûba¡k fijk is.

het reëLe geschjedverhaaL. Het gerucht wiLdat Ma awerdv jgela-

ten toen de commandant het puntdjcht van Westerbeen onder ogen

kreeg - maar dat laatste is fictie. Wel voegden zjch \¡ ouw en kinderen

en¡ge tijd later deedwerkelijk bij Hugo.

Deze historische vertettjng van de boekenkist is overLeve ng en

onderwijs zo gaan domineren, dat heLe generatjes teerLingen

nauwetijks een notie hebben dat Hugo de croot'pjonier van het

moderne voLkeûecht'was. En - het was te verwachten met zo'n

historisch icoon - dat niet minder den d e musea claimen ove¡ de

enige echte boekenkistvan Hugo de crootte beschikken: het Riiks-

museum in Amsterdam. museum Het P nsenhof in Delft en kasteet

Loevestein zelf.
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Ats eañutting op de officiëLe canon van NederLand, die bestaat uit
vijftjg 'vensters' op de vaderLandse geschjedenis, is 16 mej 2oo8

de website www.canonmetdekLejnec.nL gepresenteerd. De nieuwe

canon, die een breedpubLiek wit bereìken, biedtvijftig ittustratieve

verhaLen, getujgenissen en liederen, dje els ankeapunten kunnen

fungeren bjj de vensters. De website werd gelanceerd in kasteeL

Hoensbroek te Heerlen tjjdens de officiële canonkaÌavaan.

De gekozenverhatenhebbenvaakaLsvolksverhaal hun houdbaar-

heid aL bewezen. Tevens kennen de verhaLen een ruime spreiding

over de ierschiLLende p¡ovincies en ontbreken ook veltellingen uit de

NederLandse AntiLten, lndonesië en Su name niet. De initiatiefne
meß willen de canon met een kLeine c duideLijk Laten aansLuiten op

de grote Canon en hiermee tevens hetverhaaLmeer aandacht geven

in de samenleving enin het onderwjjs. De grote Canon wordt in 2oo9

in het onderwijs ingevoerd.

De kleine canon js gemaakt door eenwerkgroep, bestaande uit Theo

Meder en Ruben Koman van het DOC Volksverhaalvan het Mee¡tens

Instjtuut, hoogleraar Gerard Rooijakkers van de Universiteit van

Amsterdem en een viertal studenten van de LeerstoeLgroep Neder-

landse Etnologie. De uitvoering geschiedtin samenwerking met
uitgeverij Profi eL te Bedum.

De werkgroep heeft voor atle vensteß kunnen putten uit de rijke cot-

lecties van het DOC Volksverheal, meer ook daarbuiten zijnverhaten
gevonden. Sommige van de veftelbngen liggenvoor de hand. Zo hoort

bij de Hanze uiteraard het verhaaL van het Vrouwtle van Stavoren (zje

Vertel Eens û. 1 van dit jaarJ, en bij Hugo de Groot komt men onver-

mi jdeLil k ujt op het Ljed dat zijn ontsnapping in de boekenkist uit slot
Loevestejn besch jft (zie eLders jn dit nummer). De verhalen zijn e¡ in
aLLerLei soorten en maten: ook de preek, de spotprent en de potitieke

lede wotden niet overgeslegen. Daarnaast is er eendacht voor de

sketch'Wo ist der Behnhof?' van Kees van Kooten enWim de Bie, om

de verhoudjng tussen Nedertanders en Duitsers te i LLustreren sinds

de Tweede WereLdoorlog, enitLusûeert het verhaatrond de camavals-

hjtKieLe Kiele Koeweit van Fa¡ce Majeure de otiecrisis. ELk gekozen

verhaaLbevat een korte intro, een toelichtìng weerbij ook de tjnkmet
de officiëLe Canon gelegdwordt en een lijst met verwijzjngen.

De cânon met de kleine c gaet officjeel van start met de presentatie

ven een speciale website. Vja www.canonmetdekLeinec.nLgeven de

semenstellers ooku de kans op de gekozen verhalen te reageren. Het
js de bedoeting dat de navoLgende discussie Leidt tot verbete ngen

en aanvutlingen.

In het najaar vervolgens zuLLen professionele vertelLers enmuzi-
kanten onder leiding van Re],mond den Boestert door het Land gaan

touren.met een speciaaL verhalenprogramma gebaseerd op de canon

met de kleine c.

wi Lt u met uw verhaLenprogramma aansLuiten op de canon met
de kLeine c, of op een ander manjer meedoen met het project, maj t

¡uben. koman@meertens. knaw.nl

Meer infomâtie?

www.docvotksverhaal.nL
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