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"Zoals de grootmoeders het hun 
kleinkinderen vertelden" 
Witterycks VolksverteIseIs in context 

D E GESCHIEDENIS VAN SPROOKJES in Vlaanderen wordt meestal 
beschreven aan de hand van de activiteiten die een aantal Vlaamse 
volkskundigen ontplooiden op het gebied van het verzamelen, bewerken 

en publiceren van die sprookjesJl] Een eerste aanzetvanJohann Wilhelm Wolf 
(1817-1855) in de jaren veertig van de negentiende eeuw[2] werd pas door een 
volgende generatie, veelal bestaande uit onderwijzers en geestelijken, opgepakt 
en gepubliceerd in bladen als Rond den Heerd,b] Biekorf, 't Daghet in het Oosten 
en Ons Volksleven.f4] Adolf Lootens (1835-1902) was de enige die deze periode 
overbrugde met de uitgave van een bundeltje Brugse verhalen in 1868. Rond 
de eeuwwisseling verscheen een aantal verdere boekjes en boeken, waaronder 
een bundeling van Antoon J. Witteryck (r865-1934), eerst in een nummer van 
de Annales de la Societe d'Emulation (1889; de teksten zelf zijn in het Nederlands) 
en in hetzelfde jaar als boek met de titel Recueil de contes populaires; en daarna 

[1] J. VAN DER KOOI, 'Das Zaubermarchen im niederlandischen (einschliesslich ftami
schen) und westfriesischen Sprachbreich', in: D. ROTH & W. KAHN, red., Miirchen und 
Miirchenforschung in Europa, Frankfurt am Main,1993, P.156-169; H. LOX, 'Nachwort', in: 
Eadem, Fliimische Miirchen, Mlinchen, 1999, p. 281-298. 

[2] S. TOP, 'Die Bedeutung Johann Wilhelm Wolfs (1817-1855) und seiner Niederlandischen 
Sagen (Leipzig 1843)', in: Erziihler und Erziihltes (Beiheft Rheinisches Jahrbuch fiir Volkskunde 
4 - 2006), p. 11-28. 

[3
4
] H. STALPAERT, Westvlaamse wondersprookjes, Brugge, 1977, P.17-19. 

[.] M. VAN DEN BERG, '140 jaar volksverhaalonderzoek in de provincie Antwerpen', in: 
Volkskunde, 84 (1983), p. 121-183, m.n. 137-141. 



lIog als apal'te selecties in 1892 en 1929. Een andere belangrijke uitgave was het 
til HI!' Pol de Mont (r857-1931) en Alfons de COCk~(1850-1921) samengestelde Dit 
::ijil Vlaarnsche wondersprookjes uit 1896, in 1924 herzien als Wondervertelsels uit 
Vluul1deren. En zo waren er meerJ5] 

Aangezien bij zo'n geschiedenis voorbij wordt gegaan aan de vloed van in druk 
verschenen sprookjes die niet onmiddellijk Vlaams hoeven te zijn, veronderstelt 
zij een mondeling prima at van de opgetekende sprookjes. In dit artikel wordt 
de vraag besproken ofhet wei om twee verschillende soor~en sprookjes gaat. 
Daarvoor leent zich de bundel van Witteryck, Oude Westvlaamsche volksverteIseIs, 
in hoge mateJ6] In de jaren vijftig van de vorige eeuw was deze bundel onder
werp van een verhitte controverse tussen Herve Stalpaert (1914-1981), die in 

OUDE 
WE8'N1MM8CHE 

VOLKSVERTELSELS 
DOOR 

J.WI'rTERY(,K 

[5] Een handzaam overzicht in: S. TOP, 'De historische context van Gust Lamerants 
"Vlaamsche volksvertellingen uit Fransch-Vlaanderen"', in: Volkskunde, 77 (1979), p. 
30-51, vooraI38-42. 

[6] De voor dit artikel gebruikte editie is: A.J. WITTERYCK, Oude Westvlaamsche volksvertel
sels. Opnieuw uitgegeven ingeleid en van nota's voorzien door H. STALPAERT, Bruggel 
Brussel, 1946. De nummers achter de verhaaltitels verwijzen naar de nummering in de 
'Bladwijzer' en de 'Aanteekeningen'. 

259 

1946 een nieuwe uitgave had verzorgd, en de internationaal erkende Vlaamse 
sprookjesspecialist Maurits de Meyer (1895-1970), juist over het thema van 
mondelinge of schriftelijke overlevering. Nu kan Witterycks boek gerekend 
worden tot een van de meest representatieve van de Vlaamse sprookjesbundels. 
Met een herbehandeling van de zaak beoog ik niet een van beide heren achtelaf 
gelijk of ongelijk te geven. De beoordeling van Witterycks teksten vindt plaats 
vanuit een geheel andere optiek, namelijk een historisch -genealogische. Hierbij 
wordt vooral naar de relatie tussen verschillende teksten gekeken en blijkt het 
vooralsnog goed mogelijk dit op basis van gedrukte teksten te doen zonder een 
ontoegankelijke mondelinge overlevering te hoeven aannemen. Het behelst 
ook een enigszins aangepaste sprookjesgeschiedenis. 

MOEDER DE GANS 

In de discussie over de vraag of 'sprookjes' mondeling of schriftelijk zijn 
overgeleverd,[7] is kennis van de situatie in de negentiende eeuw van doorslag
gevend belang. Toen zijn 'sprookjes' immers pas voor het eerst min of meer 
systematisch opgetekend uit wat heuristisch de 'volksmond' werd genoemd en 
zijn er theorieen over hun overlevering geformuleerd. Bovendien kreeg de term 
'sprookje' pas in de loop van deze eeuw haar huidige betekenisJ8] Voor die tijd 
verwees 'sprookje' vooral naar een niet echt gebeurd of ongeloofwaardig verhaal, 
in uiterste zin naar een leugenachtig verhaal. Pas met de VerteIIingen van Moeder 
de Gam, voor het eerst in het Nederlands gepubliceerd in rond 1750 en nu beter 
bekend als De sprookjes van Moeder de Gam, werd het begrip specifieker gedefini
eerd als een korte fantastische vertelling voor kinderen. Een nieuwe uitgave van 
omstreeks 1770, Vermaak!yke VerteIIingen van den Ouden Tijd, werd ondertiteld als 
z0genaamde sprookjes van het Rood Kousje,[9] en het zou daarna nog minstens een 
eeuw duren voordat 'moeder de gans' van de aanduiding van een sub genre weer 
gebruikt kon worden voor enkel het sprookjesbundeltje van Charles Perrault. 
In de tussentijd was er een reeks van werkjes verschenen met overeenkomstige 
titels als onder andere De nieuwe moeder de Gans, of Aangename verteIIingen voor 

[7] R. B. BOTTIGHEIMER, Fairy Tales: ANew History, Albany N.Y., 2009 en de discussie in 
de Journal if American Folklore, 2010. Zie oak: A. ZORGER, Buchmarchen im Volksmund, 
Frankfurt am Main, 2008. 

[9
81 V gl. Woordenboek der Nederlandsche Taal, XIV, Den Haag/Leiden, 1936, kol. 3081-3083. 

M. BUISMAN J.FZN, Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815. Romans, novellen, verhalen, 
levensbeschrijvingen, arcadia's, sprookjes, Amsterdam, 1960, p. 309-310, nr. 1784, 1793. 



kimlcrcn (1793), Sprookjcs-boek vaar kinderen uit de nalatenschap van Maeder de Gans 
(IH:w), Vermakdijke en leerzame vertellingen van Maeder de Gans, ofSproakjes van het 
Rood Kousje (1826), Vermaking van Maeder de Gans, in spraakjes en vertellingen, vaar de 
jcugd (1840), De Maeder de Gans der negentiende eeuw; vertellingen vaar de welapgevaede 
jeugd (ca. 1850). Deze reeks van ganzenmoeders waarvan een aantal uitgaven 
ten onrechte aan Perrault zijn toegeschreven, bevatte onder andere vertalingen 
van sprookjes van de gravin d'Aulnoy,[lO] de predikant Christoph Glinther[n] en 
de gebroeders Grimm[12] en besloeg zodoende de hoofdmoot van de toenmalige 
Europese sprookjesbundels. Tegenwoordig is wat vroeger de hoofdbetekenis 
van 'sprookje' was nog slechts een bijbetekenis, onder meer te zien in de titel 
van het boekje Vertelgeen spraakjes aver spraakjes,[13] en is het woord 'sprookje' 
(dat ik verder zonder aanhalingstekens zal gebruiken) voldoende begrijpelijk 
geworden zonder er aIlerhande dames Gans aan toe te moeten voegen. 

In hoeverre deze Noord-Nederlandse ontwikkeling ook voor Vlaanderen 
opgeld deed, vah nog precies te onderzoeken, maar in ieder geval kon men 
daar de in Leiden, Amsterdam en Deventer uitgegeven bundeltjes ook lezen 
en anders weI het Franse of Duitse origineel. In het Nederlands mag er dan 
weI een specifiek etiket zijn gebruikt, de opkomst en populariteit van het 
sprookje zelf was internationaal. Bet Engelse woord 'fairy tale' ontstond pas in 
het Inidden van de achttiende eeuw,[14] ongeveer tegelijkertijd met het Duitse 
'Feenmahrchen'; aIlebei waren het vertalingen van het Franse 'conte de fee'. Bet 
onderscheid tussen volkssprookje en kunstsprookje werd pas een halve eeuw 
later aangebracht en stoelde vooral op de door de Jacob Grimm uitgewerkte 
romantische theorie dat door het 'yolk' vertelde sprookjes de restanten waren 
van een oeroude mythologie en eeuwenlang mondeling waren doorverteld. 
5indsdien is het idee van de mondelinge overlevering van sprookjes zo gemeen
goed geworden,[15] dat het een denkomslag vergt om de sprookjesgeschiedenis 

[10] Zie o.a.: A. DEFRANCE, Les contes defees et les nouvelles de Madame d'Aulnoy (1690-1698), 
Geneve,1998. 

[11] M. GRATZ, Das Miirchen in der deutschen Atifkliirun9. Vom FeenMiirchen zum Volksmiirchen, 
Stuttgart, 1988, p. 202-205. 

[12] Hierover: H.-]. UTHER, Handbuch zu den "Kinder- und Hausmiirchen" der BrUder Grimm, 
Berlin/New York, 2008. 

[13] Aldus de vertaling door E. HULSENS van: D. RICHTER &J. MERKEL, Miirchen, Phantasie 
und soziales Lernen, Berlijn, 1974. 

[
1154] 1. & P. OPIE, The Classic Fairy Tales, Oxford/New York, 1974, p.14. 

] Zie o.a.: P.J. BUIJNSTERS & 1. BUIJNSTERS-SMETS, Geschiedenis van het Nederlandse 
kinderboek in de negentiende eeuw, Zwolle, 2001, p. 98. 
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weer in haar juiste proporties te zien. Perrault en d'Aulnoy lieten zich vooral 
door Italiaanse schrijvers inspireren. Glinthers sprookjes heetten weliswaar 
te zijn 'opgesteld uit mondelinge verhalen', maar dat hield enkel in dat ze hem 
ooit als kind waren verteld of wellicht voorgelezen en niet dat hij erop uit was 
getrokken om ze op te tekenen onder de plattelandsbevolking. Zelfs de Grimms 
verrichtten geen veldwerk; hun teksten putten ze ofwel uit de literatuur (Jacob 
was destijds bibliothecaris aan het Franse hofte KasseD, of werden hen door 
welwiIlende buurmeisjes en andere vriendinnen verteld. De laatsten konden 
niet aIleen goed lezen, ze waren bovendien in staat elementen uit verschillende 
verhalen tot een nieuw verhaal te verweven. Zo ontstond bijvoorbeeld 'Hans 
en Grietje'JI6] 

Toen rond het Inidden van de negentiende eeuw de eerste onderzoekers 
eindelijk zo nu en dan hun oor bij verteIlers te luisteren legden, had den die in 
ruime mate de gelegenheid gehad een sprookjesrepertoire samen te stellen 
aan de hand van aIlerlei in druk verschenen verhalen, of dat nu in de vorm 
was van pamfietten, almanakken, kranten of de hiervoor vermelde boekjes. 
In plaats van de laatste resten van een traditie tekenden negentiende-eeuwse 
volkskundigen voornamelijk de niet altijd even goed herinnerde neerslag op 
van wat hun zegslieden eerder hadden gelezen of vroeger op school hadden 
gehoord. Dan nog was de oogst aan eigenlijke sprookjes aanvankelijk bijzon
der schaars en niet aIleen omdat als een sprookje werd herkend als literair, het 
vaak niet werd genoteerd. De typische vertelster, enigszins op leeftijd en van 
eenvoudige komaf, werd in eerste instantie helemaal niet gevonden, waarbij het 
zowel een rol zal hebben gespeeld dat de optekenaars tot het andere geslacht 
behoorden, als dat ook die vertelsters onder het 'yolk' dun waren gezaaidJl7] 

Pas de volkskundige verzamelingen uit de laatste decennia van de negentiende 
eeuw tonen de participatie van vrouwelijke verteIlersJl8] Maar die volkskundi
gen gingen op hun beurt weer vaak voorbij aan het verteIlen dat zich, gezien de 
steeds toenemende oplagen van sprookjesboeken, binnen het gezin afspeelde. 

[16] W. DE BLECOURT, 'On the Origin of Hansel und Gretel: An Exercise in the History 
of Fairy Tales', in: Fabula, 49 (2008), p. 30-46. 

[17] R. SCHENDA, Von Mund zu Ohr. Bausteine zu einer Kulturgeschichte volkstiimlichen Erziihlens 
in Europa, Gottingen, 1993. 

[18] Zie o.a.: 1. KOHLER-ZULCH, 'Ostholsteins Erzahlerinnen in der Samrnlung Wilhelm 
Wisser: ihre Texte - seine Berichte', in: Fabula 32 (1991), p. 94 -u8; M.-1. TENEZE,Nannette 
Levesque. Conteuse et chanteuse du pays des sources de la Loire, Paris, 2000. 
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()mk'l'ltlsSl~n was ook de inhoud van het qegrip vertelling geevolueerd. In 
vel'gdijking met de eerdere 'contes de fees' bood de Kinder- und Hausmiirchen van 
cit! broeclers Grimm een amalgaam van sprookjes, legenden, anekdoten, religi
euze vertellingen en zelfs een enkele sage. Die verschillende genres bestonden 
ook apart en zouden dat zelfs blijven doen en het was dus vooral hun combinatie 
die school maakte onder invloed van het Duitse paradigma. Daar speelde bij mee 
dat de Grimms, zeker na de val van Napoleon, een nationalistische ideologie 
propageerden die op vele plaatsen in Europa werd herkend en nagevolgd. Het 
sprookje, populair geworden door het werk van vooral Franse auteurs, werd in 
de negentiende eeuw tot een van de boegbeelden van het nationale of althans 
regionale 'volksgoed'. Vandaar dat de individuele verteller in de ogen van de 
volkskundigen hooguit van belang was als drager van een breed veronderstelde 
traditie, niet als iemand met een persoonlijk repertoire, en zodoende ook het 
vermelden niet waard was. Of de vertellers zelf, of de consumenten van sprookjes 
meer in het algemeen, zich veel gelegen lieten liggen aan een door mythologische 
theorieen ondersteund nationalisme, is nog maar de vraag. Sprookjes bleven 
internationaal, getuige onder meer het succes van de diverse vertalingen van 
de N oorse bundel van Asbj0rnsen en Moe, in het N ederlands als Uit het land der 
Middernachtzon (1886). Ook de Orientaalse vertellingen, allereerst de 1001 Nacht 
in verschillende samenstellingen en bewerkingen en in haar kielzog een reeks 
van al dan niet pseudo-oosterse verhalen die sinds het begin van de achttiende 
eeuw over Europa waren verspreid, boetten in de negentiende eeuw niets aan 
populariteit inJ'9] 

ECHTE VLAAMSE VOLKSVERTELSELS? 

In het licht van het voorafgaande doet de discussie die zich van de jaren vijftig 
tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw afspeelde over de verhalenbundel van 
Antoon J. Witteryck, enigszins merkwaardig, zo niet gedateerd aan. Wat Stal
paert en De Meyer evenwel dreef, was niet zozeer de mondelinge of schriftelijke 
overdracht, maar de kwestie van de 'echtheid' van deze sprookjes en daarmee 
hun Vlaamse karakter. Het beoordelingscriterium was weer weI het verschil in 
veronderstelde overleveringswijze. Dit droeg altijd een ongewis element met zich 
mee, want geen volkskundige is ooit in staat geweest het proces van overlevering 

[19] Voor Engeland, zie: J. SCHACKER, National Dreams: The Remaking cifFairy Tales in 
Nineteenth-Century England, Philadelphia, 2003. 

van generatie tot generatie te boekstaven, laat staan het te analyserenJ2o] Men 
ging er doorgaans eenvoudigweg van uit dat een overlevering via mondelinge 
kanalen was verlopen en de ene keer werd daartoe de onveranderlijkheid van 
een overlevering benadrukt en de andere keer de variatie, net zoals de afstand 
van historische teksten tot een veronderstelde mondelinge overlevering naar 
believen kon worden bijgesteld. 

De Meyer had zich in 1921 met zijn sprookjescatalogus geafficheerd als de 
internationale spreekbuis inzake Vlaamse sprookjesJ21] Zijn methode bestond 
er in een duidelijk gedrukte sprookjestekst te vergelijken met teksten die 
mondeling waren opgetekend, dat wil zeggen met gepubliceerde teksten 
waarbij vermeld werd dat ze uit de 'volksmond' afkomstig waren. Hij paste 
dit al toe in de jaren twintig en zou het in de jaren daarna vervolmakenJ22] 
Deze methode bracht met zich mee dat de variatie in de gedrukte overlevering 
werd onderschat en die in de 'mondelinge' overlevering niet werd gepro
blematiseerd, zodat aIleen overduidelijke ontleningen aan gedrukte werken 
werden herkendJ23] Zo constateerde hij onder meer dat Witterycks verhaal 
'Duimke' (25) 'eenmerkbaren invloed van de volksprent op het volksvertelselliet 
zien'J24] Later kwam hij tot de conclusie dat Witterycks versie van Assepoester 
(22), 'niet uit de volksmond opgetekend werd, maar een vrije bewerking is van de 
Vuylpens uit de Amusante Kinder-vertellingskens'·[25] Weer enkele jaren nadien 
bracht een kritische bespreking van zijn Vlaamsche sprookjesboek (1951) door een 
hooggeleerde Fransman hem ertoe 'De geleersde kater' (21) nauwkeuriger te 
bezien, wat hem eveneens tot een ontlening aan de Kinder-verteIlingskens deed 
besluiten. Zijn eindoordeelloog er niet om: Witterycks volksverteIsels konden 
'in hun geheel, zeker niet ( .. .) doorgaan als echte Vlaamse volksvertelsels. 
Bij het gebruik van teksten van Witteryck blijkt dus grote omzichtigheid 

[20] Zie voor een samenvatting van desbetreffende studies onder het thema 'Marchenbiologie' 
in M. LUTHI, Miirchen, Stuttgart, 2004. 

[2212] M. DE MEYER, Les contes populaires de la Flandre, Helsinki, 1921 (FPC 37). 
[ ,] M. DE MEYER, Vlaamsche sprookjesthema's in het licht der Romaansche en Germaansche 

kultuurstroominyen, Leuven, 1942. 
[23] V gl. W. DE BLECOURT, "'Met bloed uwen naem van onder op dit perkament zeUen". 

Duivelsverhalen in de schriftelijke en mondelinge overlevering', in: Volkskunde, 111 (2010), 
P·19-39· 

[24] M. DE MEYER, 'Over de verhouding van de volksprenten tot de volkssprookjes', in: 
Volkskunde,33 (928), p. 27-37, cit. 34· 

[25] M.D.M., 'De "Amusante kinder-vertellingskens", Witteryck en vrouw Weyn', in: 
Volkskunde, 52 (1951), p. 180-181. 



geboden'J26] De Amusante kinder-verteIlingskel1$ was een rond 1800 te Gent uitge
geven vertaling van Perraults bundeltje, aangevuld met twee andere verhaaltjes. 

Met zijn uitspraak over Witterycks boek streek De Meyer tegen de haren in 
van Stalpaert die Witterycks werk ooit 'de beste aller Vlaamsche verzamelingen' 
had genoemd[27] en met zijn heruitgave in zekere zin plaatsvervangend auteur 
was geworden. Toen zich dan ook de gelegenheid voordeed, sloeg hij terug. 
Herve Daras, een kritische Leuvense student die in de jaren zestig in de Kempen 
zoveel sagen had opgetekend dat hij aan de ijver van zijn medestudenten was 
gaan twijfelen, had in 1963 een bandopname gemaakt van de verhalen van zijn 
grootvader van moederszijde Richard Duytschaever. Nadat de laatste in 1966 
was overleden nam Daras contact op met Stalpaert, die immers deskundig 
was inzake Oedelem waar Duytschaver zijn jeugd had doorgebracht. Besloten 
werd een gemeenschappelijke publicatie te verzorgen, waarbij Stalpaert het 
commentaar voor zijn rekening nam. Daarin constateerde hij dat Duytschae
ver zes verhalen (eerder kluchten dan sprookjes) kende die oak bij Witteryck 
voorkwamen hetgeen zou bewijzen dat de laatste authentiek waren. Ze konden 
zodoende dienen 'ter ontlasting van een te zwaar beschuldigde verzame
laar'J28] Later herhaalde Stalpaert nag eens al zijn argumenten ten gunste van 
Witteryck: weliswaarwas deze 'in zijn jeugdige overmoed en onbezonnenheid 
( .. .) zeker te hard van stapel gelopen, maar in zijn geheel is de bundel zeker niet 
te veroordelen'J29] 

Het misverstand blijkt vooral in de uitdrukking 'in zijn geheel' te hebben 
gelegen. Waar Stalpaert er de nadruk op bleefleggen dat aangezien De Meyer 
toch een vijftal teksten van Witteryck had opgenomen in zijn bloemlezing en 
dat dus 'oak niet alles in de Brugse bundel te veroordelen valt', zal De Meyer 
eerder bedoeld hebben dat wanneer enkele teksten verdacht waren, men 
voorzichtig moest zijn met de hele bundel en die niet als zodanig als 'echt' kon 
beschouwen. Hij kwalificeerde zijn kritiek later dan oak in het voorwoord 
van de herziene versie van de Vlaamse sprookjesindex: 'Quoique l'editeur de 
ce recueil se soit laisse surprendre par certaines conteuses, qui lui ont raconte 

[26] M.D.M., 'In hoever zijn de Oude Westvlaamsche volksvertelsels door A.J. Witteryck 
echte Vlaamse volksvertelsels?', in: Volkskunde, 55 (954), p. 196-197. 

[27] H. STALPAERT, Vertellen. Handleiding voor de volkskundigen verteller, Roeselare, 1946, 
P·140 . 

[28] H. DARAS & H. STALPAERT, 'De sprookjescyclus van Richard Duytschaever', in: 
Jaarboek Bos en Beverveld, 1968, p. 103-129, cit. 129. 

[29] H. STALPAERT, Westvlaamse wondersprookjes (zie noot 3), p. 22-24. 
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des histoires qU'elles-memes avaient apprises dans les contes de Perrault, nous 
aimons a croire que l'auteur s'est vraiment efforce "de rendre quelques vieux 
contes populaires, exactement comme ils tombent de la bouche des grand-meres 
parlant a leurs petits-enfants'" J30

] Daarbij legde hij de schuld bij een enkele vertel
ster wier verhalen de jonge verzamelaar eigenlijk niet had moeten opnemen. 
Stalpaert verkoos hier niet naar te verwijzen, hoewel hij beslist op de hoogte 
was van De Meyers publicatie (hij had er aan meegewerkt)J31

] Daar ze niet van 
mening verschilden over de afzonderlijke teksten, noch over het principe van 
mondelinge overlevering in het algemeen, waren de opponenten het uiteindelijk 
redelijk eens. De hele zaak is evenwel oak anders te zien. 

UNIEKE VERSUS POPULAIRE SPROOKJES 

De studie van sprookjes wordt beheerst door het begrip 'type'. Een sprookje 
is immers nooit een tekst maar altijd een reeks van teksten en een verzameling 
van varianten. Dat komt omdat auteurs nooit letterlijk van elkaar overschre
yen en altijd een eigen draai aan een verhaal gaven, omdat iedere verteller een 
verhaal op zijn of haar manier navertelde, en omdat publicisten in navolging 
van de Grimms het door hen opgetekende vaak corrigeerden, bijschaafden en 
in een aantal gevallen zelfs trachtten te reconstrueren. Witteryck was wat dat 
betreft geen uitzondering. Als een goed schoolmeester heeft hij wel degelijk 
zijn teksten verbeterd. Mondeling vertelde verhalen lopen wat stroever, kennen 
haperingen, onderbrekingen, en zinnen die niet helemaal kloppen. Zoals Stefaan 
Top het in dit verband formuleerde: 'het is aannemelijk dat de verzamelaar
publicist, een geschoolde man met gezag, gemeend heeft er goed aan te doen 
zijn "oorspronkelijke" teksten, die ongetwijfeld uit de Brugse volksmondkomen, 
inhoudelijk te vervolmaken en formeel op te poetsen'.[32] De grootmoeders zijn 
nooit letterlijk geciteerd. Maar de mate van zijn bewerking valt vanzelfsprekend 
niet meer te achterhalen. 

[30] M. DE MEYER, Le conte populaire Flamand. Catalogue ana!ytique et repertoire des episodes et 
elements des contes. "Motif-index", Helsinki, 1968 (FFC 203), p. 10. Het citaat binnen het 
citaat is afkomstig uit het voorwoord van Witteryck bij de eerste uitgave van 1889. 

[31] In de collectie AMAAT JOOS, aanwezig op de Openbare Bibliotheek Brugge, bevinden 
zich kopieen van de briefwisseling tussen De Meyer en Stalpaert over de codificatie 
van Joos' sprookjesteksten ten behoeve van De Meyers catalogus. 

[32] S. TOP, 'Kanttekeningen bij een lingtiistisch sprookjesonderzoek', in: Volkskunde, 80 
(1979), p. 27-34, cit. 29· 



· III de massa van sprookjesteksten was het 'type' een welkom ordeningsprin-
1'1/1(1 dat aile, of althans de meeste varianten onder een noemer verenigde. In 
Iwl begin van de twintigste eeuw stelde de Finse voIkskundige Antti Aarne de 
t~el'ste internationale typencatalogus samen,[33] die vervolgens enkele keren 
werd uitgebreid door de Amerikaan Stith Thompson[34] en waarvan de laatste 
editie, gedirigeerd door Hans-Jorg Uther, enkele jaren geleden het daglicht 
zag.(35) Tussendoor verschenen ettelijke regionale catalogi, waaronder een Friese 
van Jurjen van der Kooi(36

) en de Vlaamse van De Meyer, herzien in 1968. Ieder 
type heeft een nummer, dat sinds de laatste catalogus wordt voorafgegaan door 
de letters A TV (Aarne-Thompson-Uther). Het zou aIlemaal vrij eenvoudig zijn, 
ware het niet dat de praktijk nogal weerbarstig is. Er zijn aItijd verhalen die zich 
lastig laten indelen, ofwel omdat er geen passend type voorhanden lijkt te zijn 
ofwel omdat ze tot verschillende typen tegelijk lijken te horen. En er zijn aItijd 
samenstellers die discutabele beslissingen hebben genomen. Gecombineerde 
typenummers, en ook typenummers met maar een enkele versie laten iets 
van de moeilijkheden zien waarmee een samensteller te kampen heeft gehad. 

Een voorbeeld van dat laatste is het verhaal 'Menheere de Mone' van 
Lootens, door Stalpaert geafficheerd als 'een internationaal vertelunicum'.l37) In 
weerwil van een tweede variant onder nummer 702A * bij De Meyer is die 
beoordeling vooralsnog terecht (want die tweede variant betreft een totaal 
ander verhaal),[38

) maar dat zet weI de classificatie als 'volkssprookje' op losse 
schroeven omdat daar nu eenmaal altijd meer varianten van horen te zijn. Ter 
vergelijking kan nUllIfier 560* dienen, waarbij als enige variant een tekst van 
Gustaaf Lamerant is opgevoerd. In dat geval betreft het hooguit een Frans
Vlaamse eigenaardigheid, want het verhaal is beter te classificeren als A TU 575 
en rechtstreeks afkomstig uit de 1001 Nacht.l39] Het was dan oak via dat kanaal bij 

f
33J A. AARNE, Verzeichnis der Miirchentypen, Helsinki, 1910 (FFC 3). 
34J S. THOMPSON, The Types cif the Folktale: A Classification and Biblio9raphy, Helsinki, 1961 (FFC 184). 

[35 J H. -J. UTHER, The Types of International Folktales: A Classification and Biblio9raphy, Helsinki, 
2004 (FFC 284-286). 

[36J J. VAN DER KC?OI, Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overleverin9' Een typen-
catalo9us, Grorungen, 1984. 

[

37J ~estvlaamse wonderspr?okjes, p.15; de tekst op p. 323-330. 
38 J Zle ook H. LOX, Fliimlsche Miirchen, p. 312. 

39 J U. MARZOLPH & R. VAN LEEUWEN, The Arabian Ni9hts Encyclopedia, Santa Barbara/ 
Denver/Oxford, 2004, p. 172-174. 

Lamerants zegsman Fideel Roussez terecht gekomen.l40) De Meyer maakte dus 
beide keren een foutieve inschatting (zij het eIke keer een andere), hoewel hem 
dat nauwelijks aan te rekenen is omdat hij aan de omschrijving van Thompson 
niet genoeg aanknopingspunten had. Bovendien was de Amerikaan er toe over 
gegaan am aIle verhalen die hij ook niet kon plaatsen tach een nummer te geven, 
oak al had hij er maar een versie van aangetroffen. De Meyer volgde slechts het 
internationale voorbeeld, zoals hij oak de motiefaanduidingen van Thompson 
over nam.(41) Het idee achter Thompsons beslissing was dat een catalogus beter 
inclusief dan exclusiefkon zijn en er later aItijd meer versies gevonden konden 
worden. Dat veronderstelde weer dat er zelfs in de twintigste eeuw nog een 
onbezoedelde mondelinge traditie zou bestaan. In Uthers laatste versie van 
de internationale catalogus is dan oak veel meer rekening gehouden met de 
mogelijkheid van schriftelijke beYnvloeding en is het criterium gehanteerd dat 
een type tenminste dient te stoelen op vier internationale varianten. 

Sprookjescatalogi zijn onderverdeeld in acht afdelingen: de dierverhalen of 
fabels (1-299), de wondersprookjes (300-749), de legendesprookjes (750-849), 
noveIlesprookjes (850-999), domme-duivel sprookjes (1000-U99), het grappig 
verhaal (1200-1999), het formulesprookje (2000-2399) en het ongeclassificeerde 
verhaal (2400-2499). Die indeling is evenals de typen een eigen leven gaan leiden 
en is niet overal geheel consistent. Er zou bijvoorbeeld wat voor te zeggen zijn 
am de religieuze verhalen tot een grote categorie samen te voegen, dus met 
de duivelsprookjes en met inbegrip van die sprookjes met duivel en dood in de 
hoofdrol welke nu onder de wondersprookjes zijn gerangschikt. Die wonder
sprookjes worden doorgaans als de eigenlijke sprookjes beschouwd, maar bevat
ten naast religieuze verhalen oak bijvoorbeeld sagen (niet als aparte afdeling 
opgenomen) of anekdoten. Van der Kooi heeft die indeling, en daarbinnen de 
typen, gebruikt om de meest voorkomende Vlaamse, Nederlandse en Friese 
sprookjes te karakteriseren en concludeert dat met name die wondersprook
jes populair zijn die het toverachtige aan het anekdotische paren, toegespitst 
zijn op kinderen, eerder een moralistisch-didactisch dan een magisch gehaIte 
hebben, of naar de sage neigen.(42) Behalve dat dit een kritiek op de indeling 

[40 J H.L. COX, "'L'Histoire du cheval enchante" aus 1001 Nacht in der miindlichen Oberlie
ferung Franzosisch-Flanders', in: D. HARMENING & E. WIMMER (red.), Volkskultur 
- Geschichte - Re9ion, Wiirzburg, 1992, p. 581-596. 

[41 J In tegenstelling tot de Franse index waarin dan ook nauwkeuriger omschrijvingen, zie: 
P. DELARUE & M.-L. TENEZE, Le conte populairefranfais, I, II, Parijs, 1957-1964. 

[42] J. VAN DER KOOI, 'Das Zaubermarchen' (als in noot I), p. 163. 



Inholldt, zegt het weI degelijk iets over het :;;dort gangbare verhalen. Harlinda 
Lox onderschrijft dit voor Vlaanderen en voegt eraan toe dat wat de Vlamin
gen werkelijk aangrijpt veel directer te horen valt uit de anekdoten (koddige 
vertelsels), de oorsprongverhalen en de leugenverhalenJ431 De populaire Vlaamse 
vertelling, zo valt te concluderen, bevindt zich (ofbevond zich in ieder geval 
tussen ongeveer 1840 en 1940), in het spanningsveld tussen het belerende en 
het humoristische. Aan het eerste zal de grate invloed van de geestelijkheid op 
het leven van aIledag niet vreemd zijn geweest; het tweede is onder meer op te 
vatten als een reactie daarop. 

Wanneer aan de hand van De Meyers catalogus een gelijksoortige op 
Vlaanderen toegespitste lijst met wonderspraokjes als die van Van der Kooi 
wordt opgesteld, dan blijken er 17 (sub-)typen met meer dan 10 varianten 
te zijnJ44J Da~rvan komen er 9 ook voor bij Witteryck (30lA en 303 zijn bij 
hem gecombmeerd). Een gelijksoortige bewerking voor de anekdoten levert 
ee~zelfde bee.l.d op: er zijn 12 typen met meer dan 10 varianten, waarvan 8 bij 
Witteryck. HI) heeft dus enkele populaire verhalen gemist, onder andere dat 
van het tovervisje (ATU 555) dat al bij Lootens is te vinden, maar scoort over 
het geheel toch bovengemiddeld. Precieze vergelijking met andere Vlaamse 
spraokjesbundels zal moeten uitmaken in hoeverre Witteryck daarmee 
beter werk heeft verricht dan zijn coIlega's, waarbij dan ook rekening moet 
worden gehouden dat verzamelaars als Amaat Joos, Pol de Mont en Alfons 
de Cock, en Victor de Meyere langer actief waren en over een netwerk van 
medewerkers beschikten. 

Er is nog een andere overweging die meespeelt bij de beoordeling in hoeverre 
Witterycks verzameling een adequaat beeld geeft van het verteIlen in en om 
Brugge tegen het einde van de negentiende eeuw. Juist die teksten waar De 
Meyer over struikelde omdat hij ze als gedrukt bestempelde, behoorden tot 
het populaire Vlaamse vertelgoed. Ze circuleerden als centsprenten en in 
kleine boekjes zoals de Amusante kinder-vertellin,gskens en werden behalve gele
zen en voorgelezen weI degelijk ook naverteld. Ais er toch een paar door de 
volkskundige zeef vielen, zoals Smedje (ATU 330A) en Assepoester (ATU 510) 
dan was dat vooral omdat hun verondersteld Vlaamse karakter belangrijker 
werd gevonden dan hun gedrukte herkomst, als die al werd onderkend. Een 

[
43J H. LOX, 'Nachwort' (als in noot 1), p. 296. 
44 J Correcties bij H. LOX, Fliimische Miirchen, zijn gebaseerd op ongepubliceerde Leuvense 

monografie~n en betre,rfen de typen ~26, 330, 503, 555, en 613. Dat maakt voornamelijk 
de al populalre sprookJes nog populaIrder en brengt geen verandering in de stand. 

sprookje als Roodkapje (ATU 333), naar aIle waarschijnlijkheid door Perrault zelf 
geschreven als zijn eigen 'conte de loup', waarvan De Meyer slechts 5 varianten 
catalogiseerde, maakte beslist deel uit van de meest geliefde sprookjes. Witteryck 
publiceerde de door hem genoteerde versie onder de titel 'Rookapke' (4). Zijn 
'De betooverde koninksdochter' (29) is een combinatie van Doornroosje (A TU 
410) met het einde van Broertje en Zusje uit de sprookjes van Grimm (ATU 
450). De twee andere Vlaamse varianten van Doornroosje bevinden zich in de 
handschriftenverzamelingen van De Cock en J oos en zijn door hun scholieren 
genoteerd; het Grimm sprookje bevindt zich verder in geen enkele Vlaamse 
verzameling. Ze moeten evenwel aIlebei goed gekend zijn geweest. In plaats 
van ze tot de suspecte teksten te rekenen, zijn ze te be schouwen als verdere 
voorbeelden van de mondelinge receptie van populaire gedrukte sprookjes. 
Gaat dat nu ook op voor aIle vijfendertig verhalen uit de Oude Westvlaamsche 
volksvertelsels, dat wil zeggen voor de bundel in zijn geheel? 
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KODDIGE VERTELSELS 

Een andere indeling van sprookjes is mogelijk op basis van het soort publicaties 
waar ze aan zijn ontleend, in plaats van de negentiende-eeuwse sprookjesbundels 
waar Aarne zijn catalogus op bouwde)45] Wanneer zo'n nieuwe indeling voor 
een groot deel met de gangbare overeenkomt, ligt dat eraan dat bijvoorbeeld 
fabels al enkele eeuwen in druk waren verspreid en dat er ook allang verzame
lingen met anekdotes bestonden en werkjes met stichtelijke verhalen. Maar er 
zijn ook belangrijke afwijkingen, vooral omdat een veel nauwkeuriger beeld 
van de sprookjesgenealogie ontstaat. In Witterycks bundel zijn zodoende zes 
grove categorieen te onderscheiden: Franse sprookjes, Orientaalse sprookjes, 
sprookjes uit of verwant aan de Kinder- und Hausmlirchen, Vlaamse verhalen, 
anekdotes en fabels. 

Om met de laatste te beginnen: 'De soldaat' (26) is de enige Fabel in de verza
meling. De held houdt eerst een beer, een wolf en een vos voor de mal, redt dan 
een leeuw van een slang, die leeuw redt hem op zijn beurt weer van de duivel, 
maar gaat dood als ze in een land komen waar het te koud is. Op het laatst komt 
de soldaat in een spookkasteel terecht, waar hij Lucifer tegenkomt en hem 
verdrijft met een stevig pak slaag en dan beloond wordt met een schat. De Fabel 
is opgebouwd uit drie verschillende delen waarvan de eerste twee (ATU 38 en 
ATU 156A)[46] al sinds de middeleeuwen voorkomen en het derde elementen 
bevat uit sagen waaronder die van de kaartspelers en de duivel. Waarschijn1ijk 
is zij door Witterycks onbekende zegspersoon zelf gecomponeerd. 

Dan zijn er negen verhalen waarvan Stalpaert er acht aanduidde met 'koddig 
vertelsel'. Deze groep komt zonder uitzondering uit gedrukte bronnen. De 
verhalen hieruit zijn te traceren naar zestiende en zeventiende-eeuwse verza
melingen met anekdoten, oflduchten, die in heel Europa circuleerden)47] Deze 
werkjes waren razend populair en werden telkens herdrukt; de verhalen eruit 
werden ongetwijfeld ook mondeling verder verteld, aIleen konden vertellers 

[45] A. AARNE, Obersicht der mit dem Verzeichnis der Miirchentypen in den Sammlungen Grimms, 
Grundtvi9s, Afanasjews, Gonzenbachs und Hahns ubereinstimmenden Miirchen, Helsinki, 1912 
(FFC 10). 

[46] Stalpaert's typering in de 'Aanteekeningen' (zie noot 6), p. 297, is onnauwkeurig maar 
overgenomen door M. DE MEYER, Le conte (zie noot 30), p. 27. Hernieuwde typering 
aan de hand van H.-J. UTHER, The Types ciflnternational Folktales (zie noot35). 

[47] Zie voor Vlaanderen: J. VERBERCKMOES, Schertsen, schimpen en schateren. Geschiedenis 
van het lachen in de Zuidelijke Nederlanden, zestiende en zeventiende eeuw, Nijmegen, 1998. 
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telkens teruggrijpen op vaststaande teksten. Hier zal ik niet voor ieder verhaal 
precies de literaire affiliatie aangeven, maar me beperken tot een schets van 
de grote lijnen. De Meyer stelde voor 'De slimme dommerik' (5) al vast dat de 
'litteraire varianten de mondelinge overlevering bernvloed' hadden, althans 'voor 
bepaalde elementen'. In Vlaanderen ging het om de Vermakelijken klu.9tvertelder. 
[48

] Maar ook dit verhaal was samengesteld; het bekende Unibos thema (A TU 
1535) werd voorafgegaan door de passage waarin de domoor garen aan een beeld 
van O.L. Vrouw wil verkopen, een referentie aan een al in zestiende-eeuws 
Duitsland bekend verhaal dat door Italiaanse auteurs over heel Europa verspreid 
was (ATU 1643»)49] In de Oedelemse variant zijn de antagonisten vrouwelijk. 

'De dronkaard en de speleman' (6) circuleerde al in druk sinds de vijftiende 
eeuw (ATU 1537). 'Jan Verzag' (9), het verhaal over de kleermaker die zeven 
vliegen in een slag doodsloeg, 'en dan nog negen die te trekkebeenen lagen', 
was in ieder geval al sinds de zestiende, in de Noordelijke Nederlanden in 
het achttiende-eeuwse volksboek Klein Kobisje alias Konin.9h sonder Onderzaten 
(diverse drul<ken tussen 1700 en 1750) te lezen, alsmede in Het leeven en bedryf 
van Clement Marot (1655), en in de Zuidelijke Nederlanden in de Vermakelijken 
klu.9tvertelder (ATU 1640).fso] Ook de 'Drie slimme gasten' (n) is een combinatie 
en weI van het verhaal van de drie broers die ieder meester in hun yak worden 
(ATU 654) en de meesterdief (ATU 1525). Het eerste werd al in Nederland 
verteld in de zeventiende eeuw; het tweede maakte al sinds de zestiende eeuw 
deel uit van Europese anekdotenverzamelingen)sl] Een voorganger van 'De 
kwezel en de drie broers' (13) stond al in het Antwerpse Clucht boek inhoudende 
vele recreatieve propoosten ende cluchten (etc.) uit 1576)52] 'Drie Walen' (14), eerder 
al in Rond den Heerd,[53] is een aan de Vlaamse situatie aangepaste grap over 
taalvaardigheid (ATU 1697), die in de zestiende eeuw al in het Frans gangbaar 

[

48} M. DE MEYER, V1aamsche sprookjesthema's (zie noot 22), p. 161. 
49 H.-J. UTHER, 'Geld im Kruzifix', in: Enzyklopiidie des Miirchens, 5 (1987), kol. 958-963. 
50 T. MEDER, 'De dappere kleermaker', in: T. DEKKER,J. VAN DER KOOl & T. MEDER, 

Van Alladin tot Zwaan kleif aan. Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkelin9, variaties, 
Leuven/Nijmegen, 1997, p. 84-88. Stalpaert nam de tekst uit het kluchtboek op in zijn 
'Aanteekeningen', p. 281-284. 

[51] J. VAN DER KOOl, 'De meesterdief: de jongen die stelen leerde', in: Van Alladin tot 
Zwaan kleif aan, p. 229-234. 

[52] M. VAN DEN BERG, 'Madchen: das hochmiitige', in: Enzyklopiidie des Miirchens, 8 (1996), 
kol. 1387-1391. 

[53] 'Drie groote Waals', in: Rond den Heerd, 3 (1868), p. 198-199. 
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was en bovendien in hetzelfde Clucht boek ~t6ndJS4] De anekdotes 'Slimme Jan' 
(20) en 'Rappe Pier' (24) zijn respectievelijk de 'wat had ik moeten doen' en de 
'wat had ik moeten zeggen' uitwerking van het verhaal over de jongen die een 
advies steevast toepast op de verkeerde situatie. De eerste is onder meer te 
vinden in het te Antwerpen uitgegeven Ben nyeuwe clucht boeck (1554), de tweede 
in laat achttiende-eeuwse Franse werkjesJss] 'Pier en Jan' (34) tenslotte, ook 
bekend als Dokter Weetalles (ATU 1641), had ook een ruime verspreiding via 
almanakken en kluchtboekenJs6] 'Mijnheere Paperatus' (2), door Stalpaert een 
'leugensprookje' genoemd, waarin met al de Latijns aandoende namen voor 
dagelijkse zaken de draak met de plaatseIijke geesteIijkheid wordt gestoken, 
lijkt in eerste instantie vooral Vlaams (ATU 1562A). Er is maar een verminkte 
Nederlandse versie bekend tegenover drie Friese (over een heer, een bakker, en 
een schoenmaker) en veertien VlaamseJs7] Die bij Witteryck is overigens niet 
de beste, want de pastoor hoeft niets anders te doen dan de vechtende kat en 
hond te scheiden. In andere versies hebben de beesten de zaak in de fik gezet, 
in Gloria Excelsis. Ook hiervan waren evenwel voorlopers in omloop sinds het 
eind van de vijftiende eeuw. 

Een aantal van deze koddige vertelsels was ook opgenomen in de Kinder- und 
Hausmiirchen. Het betreft hier grotendeels paraIleIle versies, want de volledige 
NederlandstaIige uitgave verscheen te laat om van invloed geweest te kunnen 
zijn. WeI waren er een Franse editie[s8] en volksprenten die de teksten in de 
Duitse bundel vrij nauwkeurig volgden. Zoals De Meyer al vaststelde, zijn deze 
laatste de bron geweest voor 'De vier muzikanten' (23) en 'Duimke' (25), die 
Witteryck allebei in Brugge optekende bij Charlotte Wijdooghe, de moeder 
van een overleden coIlegaJs9] Uit welke drukwerkjes 'De heere met zeven 
stuivers' (28) en 'Den toveressenberg' (3) zijn ontleend, is minder eenduidig. 

[54] 1. TOMKOWIAK, 'Handel mit dem Teufel', in: En~klopadie des Marchens, 6 (1990), kol. 
453-459, speciaal454 -455· 

[55] J. VAN DER KOOI, 'Wat had ik dan moeten doen (zeggen)?', in: Van Alladin tot Zwaan 
kleif aan, p. 405-407. 

[56] T. MEDER, 'Dokter Weet-al', in: Van Alladin tot Zwaan kleif aan, p. 96-98, speciaal98. 
[57] J.R.W. SINNING HE, Katalog der niederlandischen Marchen- Ursprungssagen-, Sagen- und 

Legendenvarianten, Helsinki, 1943, p. 45: 1940;J. VAN DER KOOI, Volksverhalen in Friesland 
(zie noot 36), p. 494: 1562A; M. DE MEYER, Le conte populaire (zie noot 30), P.134-135: 
1940. 

[55981 Contes choisis des freres Grimm, yertaling Frederic Baudry, Parijs, 1855. 
[ H. STALPAERT, 'Witteryck's brannen', in: A. WITTERYCK, Oude westvlaamsche volks

vertelsels (zie noot 6), p.14-15. 
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De eerste, over de gezellen met wonderbare eigenschappen (ATU 513A), was 
in de achttiende eeuw goed bekend in Duitsland, niet aIleen door de opname 
in de (oorspronkelijk Engelse) Baron van MUnchhausen, maar ook met aparte 

Ii . 800 [60] 
uitgaven in 1777 en 1783 en een herdruk in een anekdotenverzame ng ~ 1 , 
met daarnaast een Franse redactie in de Continuation des Milles et une nUltS (1788-
1789).[61] Het tweede sprookje verhaalt van de man wiens ogen worden uitge
stoken en die dan heksen afluistert die hem geneesmiddelen aan de hand doen 
voor hemzelf en voor een zieke prinses (ATU 613). Dit sprookje bestond ook al 
vanafhet eind van de middeleeuwen in druk, onder andere in het Antwerpse 

Ben rryeuwe clucht boeck (1554)J62] .. d 
Toen Witteryck zijn bundeIing uitbracht, hadden in het aanvankehJk ~~r 

Guido Gezelle geredigeerde Rond den Heerd ook al al twee versies gestaa~ (een 
van Lootens) van het verhaal over de twee bultenaren, waarvan de ene ill een 
heksenkring belandt en daar van zijn bult verlost wordt die de tweede .vervol
gens krijgt opgeplakt (ATU 503). Lootens schreef er bij dat hij zijn verSle op de 
Sint-Annaparochie had gehoordJ63] Het is niet onmogeIijk dat de zegspersone 

die Witteryck het verhaal van 'Bulte Wollekens en Lammen Speleman' (I), dat 
ook de Franse editie van de sprookjes van Grimm opende, heeft meegedeeld, 
zich heeft laten inspireren door deze gedrukte versies; het kan haar ook verteld 
zijn (het is zelfs mogeIijk dat dezelfde vrouw het verhaal aan beide verzamelaa~s 
vertelde). In ieder geval staat hier een zeventiende-eeuwse Italiaanse verSle 
aan de basis waarin het verhaal is gesitueerd bi)· de beroemde notenboom van 

, I· t 
BeneventoJ64] In het geval van "t Plat boontje' (30) was er zeker een re atle me 
Rond den Heerd. Het betreft een tafeltje dekje verhaal (A TU 563) dat ook al onder 
vrijwel dezelfde titel bij Lootens is te vinden, en waaruit ook de bonenstaak tot 
in de hemel zal zijn ontleend. In de bundel van Witteryck begint het met een 
recalcitrante geit, die aan haar hoeder vertelt dat ze genoeg gegeten he.eft, maar 

. f ·t d Kmder- und aan diens vader klaagt honger te hebben geleden. Dat motle Ul e 

[6o] M. GIZA TZ, Das Marchen in der deutschen Aujklarung (als noot ll), p. :72, 22.0. ) 
[61] U. MARZOLPH & R. VAN LEEUWEN, Arabian Nights Encyclopedia (als III noot 39, p. 

577· ,. Vi Alladin tot 
[62] J. VAN DER KOOI, 'De twee reisgezellen ofwaarheid en leugen, Ill: an 

Zwaan kleif aan, p. 377-379·. _ 0· y I. 
[63] A. LOOTENS, 'Uit den mond des yolks', Ill: Rond den Heerd, 12 (1877), p. 369 37 , g 

'Zondag, Maandag!',in: RonddenHeerd, II (1875), p. 30-32. 8 k I 
[64] H.-J. UTHER, 'Gaben des kleinen Volkes', in: En~klopadie des Marchens, 5 (19 7), 0. 

637-642. 



Hausrnarchen is afwezig in de andere Vlaamse versies, maar was weI in 1869 
in Rond den Heerd afgedrukt met precies hetzelfde rijm: "'t Was van mijnen 
tand, Mijn buikske spant", maar tegenover vader: "'k En krege noch blare 
[W 207: brame] noch blad, Wat derelijk dingen is dat!" [W: Wat arm dingen 
was dat] J651 De Vlaamse 'volkskundige' bladen zoals Biekorf, Ons Volksleven en 
't Daghet in den Oosten bevatten weI vaker verhalen, al dan niet met bronopgave, 
die uit het Frans ofDuits, of Engels waren vertaald. Op hun beurt konden die 
weer verder worden verteld. 

Dat zo'n overname niet altijd zander haperingen verloopt, laat 'Jan nooit 
benaud' (15) zien. Oak dat sprookje is opgebouwd uit twee verschillende verhalen, 
allebei uit de Kinder- und Hausmarchen. Het eerste deel toont de onverschrok
ken held, die spookkatten, een hand met een vlammende tong en een reus in 
de draaibank vastzet, doodknuppelt en er een hoop geld voor krijgt (ATU 
326). In het tweede deel, waarin hem de prinses wordt beloofd als hij nag drie 
taken uitvoert, beschikt Jan plotseling over een toverfluitje waarmee hij onder 
andere 'zwaantjes' moet behoeden weg te lopeno Dat fluitje had hij eerder oak 
al goed kunnen gebruiken, maar toen was hij het kennelijk even kwijt. Wilhelm 
Grimm stelde het stuk over de jongen die uitging am griezelen te leren samen 
aan de hand van diverse aan hem vertelde en opgestuurde teksten en het kreeg 
pas in 1818 zijn huidige structuur en inhoudJ661Ten opzichte van dat verhaal is 
Witterycks redactie vereenvoudigd, wat kan gebeuren bij navertellen. Zijn 
zegspersoon gebruikte de draaibank voor ieder spook in plaats van aIleen voor 
het laatste en was bijvoorbeeld het kegelspel vergeten en oak het bed waarop 
de held door het slot werd gevoerd. Het tweede deel van 'Jan nooit benaud', 
dat als belangrijkste motiefhet hoeden van de 'zwaantjes' heeft, is een nogal 
verbasterde versie van een ander Grimm verhaal waarin het hoeden van hazen 
een van de opdrachten is (ATU 570), vandaar dat de 'zwaantjes' niet kunnen 
vliegenJ671 Dat was weer een afgezwakte versie van een laat achttiende-eeuws 
verhaal, vol met seksuele symboliekJ681 

65! 'Knirpel uit de zak', in: Rond den Heerd, 4 (1869), p. 317-318. 
66 H. R9LLEKE, 'Fiirchten lernen', in: Enryklopiidie des Miirchens, 5 (1987), kol. 584-593. 
67 L. DEGH, 'Hasenhirt', in: Enryklopiidie des Miirchens, 6 (1990), kol. 558-563. 
68 M. GRATZ, Das Miirchen (als noot 11), p. 242 (Trudchen); de seksuele symboliek is 

ook duidelijk zonder psychoanalyse, vgl. A. DUNDES, 'The Symbolic Equivalence of 
Allomotifs in the Rabbit-Herd (AT 570)', in: ARV; 36 (1980), p. 91-98. 
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KINDERVERHALEN EN TOVERSPROOKJES 

Stalpaert merkte al 0p: 'Op de tien vertelsels die de verzameling van Charles 
Perrault Les contes de rna mere l'oye behelst, worden zes Vlaamsche varianten bij 
Witteryck aangetroffen'J69J Behalve 'De geleersde kater' (zI) en'Vuilpense' 
(22), door De Meyer behandeld, waren dat 'Rookapje' (4), 'De moordenare' 
(16), 'Krekeltje' (I8) en 'De betooverde koninksdochter' (29). Net als de eerste 
twee circuleerden zowel Roodkapje (ATU 333), als Blauwbaard (ATU 312), als 
Klein Duimpje (ATU 327B), als Doornroosje (ATU 410) apart als volkspren
ten. Daarnaast waren ze te lezen in de Arnusante kinder-vertellingskens, of een 
van de andere Perrault vertalingen. Het is dus uitgesloten dat deze gedrukte 
sprookjes geen invloed op hun mondelinge derivaten hadden, te meer daar 
Perrault ze zelf geschreven had, veelal op basis van Basile's Pentamerone.boJ 

Opvallend afwezig hier is het eveneens tot volksprenten verwerkte sprookje 
van Ezelsvel, die vluchtte voor de avances van haar vader, gehuld in de huid van 
de goudschijtende ezel (ATU 510 B). Daarentegen zijn er weer weI sporen van 
de Kinder- und Hausmarchen zichtbaar. 'Rookapje' heeft het Grimm einde met 
de jager die stenen in de buik van de wolf naaitJ71J Aan 'De moordenare' was de 
rover-bruidegom (ATU 955) geplakt, een collage van Wilhelm Grimm,b2J net 
zoals Witterycks Doornroosje overging in weer een ander Grimm sprookje. 
De vertelling van 'Smedje' (d, hoewel nauwelijks een toversprookje te noemen 
(ondanks ATU 330), is door de sterke verwantschap met de overeenkomende 
tekst in de Arnusante kinder-vertellingskens oak tot deze groep te rekenenJ73J 

En aangezien 'Een aardig huwelijk' (32) slechts een verwaterde vorm is van 
de Schone en het Beest (ATU 425C) valt het oak onder de Franse sprookjes. 
De belangrijkste achttiende-eeuwse versies van dit verhaal werden onder de 
titel 'La belle et la bete' geschreven door Gabrielle-Suzanne Barbot, dame de 
Villeneuve (1740), en door Marie Leprince de Beaumont (1757))4J Eenzelfde 
soort toerekening doet oak opgeld voor 'De koninksdochter op dienst' (27), 

[69] H. STALPAERT, 'Opname en tekst - critiek', in: Oude Westvlaamsche volksvertelsels, p.19. 
[70 J M. CLAUSEN -STOLZENBURG, Miirchen und mittelalterliche Literaturtradition, Heidelber.g, 

1995, p. 355-363; zie verder: S. MAGNANINI, 'Postulated Routes from Naples to Pans: 
The Printer Antonio Bulifon and Gianbattista Basile's Fairy Tales in Seventeenth-Century 
France', in: Marvels and Tales 21 (2007), p. 78-92. 

71j H.-J. UTHER, Handbuch (als noot 12), p. 65. 
72 H.-J. UTHER, Handbuch (als noot 12), p. 99. 
73 W. DE ~LlkoURT, "'Met ~loed'" (zie noot 23), p. 27. 
74 M. GRATZ, Das Miirchen (zle noot 60 ), p. 50, 65. 
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hoewel dit verhaal zowel door Stalpaert alspe Meyer als uniek is bestempeld 
en het in deze vorm oak nergens anders voar komt. [?5] Maar het motief van de 
prinses die in een ander koningsslot als dienstmeisje gaat werken (Q482.1), is 
een onderdeel van het verhaal over de prinses die op zoek is naar haar verloofde 
(ATU 425A).I76] Het belangrijkste onderscheid in het verhaal bij Witteryck is 
dat het daar een zeer vrouwelijk verhaal is geworden: de prinses zet de prins 
op zijn nummer omdat hij haar als dienstmeisje zo slecht heeft behandeld en 
trouwt niet met hem. In algemene zin hoort het eveneens thuis bij de uit de 
Franse sprookjesliteratuur afkomstige verhalen. 

Onder Witterycks toversprookjes is maar een 'unieke' tekst aan te treffen 
en weI 'De prins en de drie wondere gasten' (35).177] Dit verhaal is in Europa 
aIleen verder nag aangetroffen in Ierland (ATU 836F*). Het is evenwel, net 
als 'Van 't houten peerdeken' in de bundel van Lamerant, afkomstig uit 
1001 Nacht en de West-Vlaamse versie wordt dan oak gezien als 'een directe 
navertelling' .178] Nag een ander verhaal bij Witteryck gaat in ieder geval terug 
op de 1001 Nacht, namelijk 'De twee boomsnoeiers' (10), dat met zijn 'Azarm ga 
open' en de rovers die zich in vaten hebben verstopt en met kokend water worden 
begoten, een Vlaamse versie is van Ali Baba en de veertig rovers (ATU 954).179] 

'De drie gebroers' (7) is het meest toverachtige sprookje in de bundel. Het is 
alweer een combinatie van twee verhalen, wat va oral duidelijk naarvoren komt 
uit het feit dat de held eerst zijn twee broers redt van een bende toveressen, 
wat toch wijst op een zekere broederliefde (ze beschikken over bloemen die 
verwelken als de eigenaar iets overkomt), en in het volgende gedeelte nalaat 
ze vrij te pleiten als zijn toekomstige schoonvader ze tot de strop veroordeelt. 
Behalve dat is het is oak niet helemaal ongeschonden overgeleverd. In het begin 
zijn er drie broers die als drie druppels water op elkaar lijken. Dan gaat hun vader 
vissen en vangt een visje dat hem aanraadt zich in drie stukken te snijden: een 
voor zijn leeuw, een voor zijn paard, en een voor zijn tuin. Daar komen dan drie 
leeuwtjes, drie veulens en drie bloemen uit voort. N ormalerwijze, dat wil zeggen 
in soortgelijke verhalen, worden de jongens pas geboren als oak hun moeder 

[75] M. DE MEYER, Le conte populaire (zie noot 30), p. 97-98, nr. 941*. 
[76] In Vlaanderen onder meer bij P. DE MONT & A. DE COCK, Wondervertelsels uit Vlaan

deren, Zutphen, 1921, nr. 21: 'Sloddeken Vuil'. 
[77] Door M. DE MEYER gecatalogiseerd als nummer 726**, Le conte populaire (zie noot 30), 

p.86. 
[J8l U. MARZOLPH & R. VAN LEEUWEN, Arabian Ni.9hts Encyclopedia, p. 134 
[79 U. MARZOLPH & R. VAN LEEUWEN, Arabian Ni.9hts Encyclopedia, p. 89-91. 
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een stukje vis heeft gegeten.l80] De draken, dat wil hier zeggen: een draak, een 
krokodil en een serpent, sneuvelen evenwel pas in het tweede deel, dat een in 
Vlaanderen populaire versie van een verhaal uit de 1001 Nacht betreft.l81

] Dan 
oak snijdt de held pas de tongen uit de drie beesten (dat zijn er eenentwintig), 
wat overbodig lijkt, want zijn broers zijn er weliswaar met de prinsessen van 
door, maar beweren niet de monsters te hebben gedood en beschikken oak 
niet over hun koppen. Dat element komt uit de drakendoder. Het wrikt dus op 
verschillende plaatsen. Hoewel de verhalen beide door de Grimms zijn opge
nomen, is het nag maar de vraag ofWitterycks onbekende informant ze daar 
vandaan heeft. Het eerste deel van 'De drie gebroers' is het tweede deel van 
de drakendoder, al gepopulariseerd in de bundels van de Italianen Straparola 
en Basile. Maar ze kan zich ook hebben laten leiden door de overeenkomstige 
verhalen in Wolfs oak niet overal originele bundeling van Vlaamse sprookjes. [82] 

Kan bij anekdotes en sprookjes die naar het anekdotische neigen nag worden 
aangenomen dat ze bij tijd en wijle mondeling werden doorverteld onder volwas
senen, bij de sprookjes van Perrault en diens coIlega's alsook bij de verhalen uit 
1001 Nacht zal het schriftelijke element in de overlevering veel sterker, zo niet 
bepalend zijn geweest. Ze zuIlen oak voor een groat deel aan kinderen zijn 
verder verteld, al dan niet door grootmoeders. 

VLAAMSE VERHALEN 

Er blijven vijf verhalen over die eerder als Vlaams dan als internationaal te 
bestempelen zijn. Dat houdt in dat in termen van herkomst slechts een zevende 
van Witterycks bundel Vlaams te noemen is, hoewel van sprookjes dan nag 
nauwelijks sprake is, zeker niet van toversprookjes. Men kan oak besluiten 
dat het verteIlen in en am Brugge aan het einde van de negentiende eeuw een 
overheersende internationale en schriftelijke dimensie vertoonde, die voor
namelijk in de selectie van de verhalen en in de manier van uitdrukken een 
'couleur locale' in beeld brengt. Zo is 'Geen meulenaars in d'heIle meer' (8) niet 
zozeer een oorsprongslegende als een moralistische anekdote over een pact 

~
80] J. W. WOLF, Deutsche Miirchen und Sa.gen, Leipzig, 1845, P.134-140 (nr. 27), 594· 
81] U. MARZOLPH & R. VAN LEEUWEN, Arabian Ni.9hts Encyclopedia, p. 417. 
82] Naast het in noot 80 vermelde, J.W. WOLF, Deutsche Miirchen, p. 93-105 (nr. 21). 



met de duivel, waarvan de Vlaamse versies aIle vijf in de hel eindigen.f83J Het is 
waarschijnlijk niet ouder dan de negentiende eeuw. 

Van de verdere Vlaamse verhalen zijn "t Spokenkasteel' (17) en de vrouwelijke 
versie ervan 'Drie gezusters' (19) weI gezien als de meer gangbare, mondelinge 
varianten van 'Jan nooit benaud'. Ze zijn te groeperen onder een verzameling 
griezelverhalen die vaker werd verteld,[84J maar waarvan het mondelinge gehalte 
toch twijfelachtig is. Zoals Top concludeerde: 'de wisselwerking tussen het 
mondeling overgeleverd verhaal en de literatuur is in dit geval bijzonder groot'. 
[85J De vroegste Vlaamse versie is dan ook te vinden in het werk van Hendrik 
Conscience, onder de titel 'De geest, Eene oude spookvertelling'.f86J Er bestaat 
ook een N oord -N ederlandse versie die is genoteerd in het befaamde Boek van 
Trijntje Soldaats, een handschrift uit het begin van de negentiende eeuw.f87J Al 
met al is het ook meer een zwerfsage dan een sprookje. 

Daarentegen wordt 'Wit Karlientje en Zwart Karlientje' (33) juist weer een 
sprookje genoemd, maar verwarring over de juiste typetoekenning toont 
toch twijfels. Kenmerkend voor het verhaal is dat de stiefmoeder het mooie 
zusje kapot wil maken en het lelijke zusje dat steeds helpt te voorkomen. Na 
drie moordpogingen komt ze bij een witte vrouw die goed voor haar zorgt en 
mag ze twee wensen doen. Ze wenst dat haar Oelijke) zusje bij haar is en dat 
ze er allebei gelijk uit zullen zien. Ze worden zwanen. Dat is allerminst een 
variant van de 'Jeneverbessenstruik' (ATU 720),[88J noch van 'Vrouw Holle' 
(ATU 480),[89J en ook niet van een Noors verhaal overtweelingzusters en hun 
huwelijk (ATU 7U).f90J In 'Karlientje' komt er weI een kOning langs bij de witte 
vrouw, maar die wil niets met het meisje. Het is dan ook een kindervertelsel, 
ondanks de kenmerkende moordpogingen, en daarom niet ouder dan het eind 
van de achttiende eeuw. En de verandering in zwanen is meer iets dat men in 
Ovidius' Metamorphosen zou verwachten, dan in een mondeling overgeleverd 

[83] M. DE MEYER, Le conte populaire (zie noot 30), p. 48: 327C*. 
[84] Het best omschreven in de catalogus van S. THOMPSON (zie noot 34) onder nummer 

326A*. 
[85] S. TOP, Volksverhalen uit Vlaams Brabant, Utrecht! Antwerpen, 1982, p. 218. 
[86] H. CONSCIENCE, Avondstonden. Verhalen, zedeschetsen enzinnebeelden, Antwerpen, 1846, 

p. 129-144; eerder in het tijdschrift De noordstar, 3 (1842), p. 67-81. 
871 Het boek van Trijnte Soldaats, Groningen, 1928, p. 47-56. 
88 H. STALPAERT, 'Aanteekeningen' (zie noot 6), p. 302. 
89 M. DE MEYER, Le conte populaire (zie noot 30), p. 59. 
90 W. SCHERF, Das Miirchenlexikon, Miinchen, 1995, p. 1409-1411; gevolgd door H. LOX, 

Fliimische Miirchen (zie noot 1), p. 309-310. 
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verhaal. Dat laatste gedeelte is dan ook uniek voor de Witteryckse tekst. De 
drie moordpogingen komen eveneens voor in bijvoorbeeld een in 1890 in het 
Antwerpse tijdschrift Ons Volksleven gepubliceerd verhaal 'Van Magriendeke 
en van Magriendeke' en ook in 'Mietje en Wantje' in de handschriftenverzame
ling van Amaat Joos.f91J Er circuleerde dus rond 1890 een dergelijk verhaal in 
Vlaanderen, nu eens over twee zusjes dan over een broertje en een zusje, dat 
naar het zich laat aanzien nergens anders voorkwam. Het is te beschouwen als 
een speciaal Vlaams antwoord op het internationaal verspreide verhaal over de 
heks die drie maal probeert een jongetje mee te nemen (ATU 327 C). 

De 'Schoepersbrugge' (31), tenslotte, gaat over de tocht van Flupke naar zijn 
zieke oom. Onderweg komt die allerlei angstaanjagende figuren tegen maar 
omdat hij een klos van 'Schoepers maarte', een spinnend oud vrouwtje, heeft 
gekregen, is hij beschermd. Ais hij tenminste de klos weet vast te houden. 
Dit werd door Stalpaert een sage genoemd, maar is veel uitgebreider dan 
dat. Tijdens het latere grootscheepse Vlaamse sagenonderzoek werd het ook 
niet meer gevonden, behalve dan in de 'cyclus' van Duytschaever, waarin een 
vereenvoudigde versie te lezen is, zonder de tovenaar onder de brug, zonder 
het mannetje met de doodskist, zonder geraamte, zonder lijken in de bomen 
en zonder Lucifer. De hoofdlijnen komen weI overeen.f92J Dat geeft aanleiding 
om het repertoire van Duytschaver nog eens met Witterycks verzameling te 
vergelijken en weI de meer toegankelijke selectie daarvan die in 1892 werd 
gepubliceerd, toen Duytschaever een jaar of twaalf was. Dan blijken er te veel 
overeenkomsten om te concluderen dat Duytschavers verhalen uit 1960 het 
bewijs waren dat Witteryck 70 jaar eerder uit de mondelinge overlevering 
had geput. Historisch gezien is dat toch al een vreemde constructie. De enige 
zinvolle gevolgtrekking is dat Duytschaver een belangrijk deel van zijn verhalen 
heeft ontleend aan de publicatie van Witteryck. Daarmee zijn noch Witterycks 
vertelsels, noch die van Duytschaver plotseling minder waardevol geworden. 
Ze beantwoorden niet meer aan een romantische voorstelling over sprookjes 
of in dit geval 'volksvertelsels', maar dat is wat anders. 

[91] H. STALPAERT, 'Het sprookjesarchief uit de nalatenschap van Amaat Joos', in: Jaarboek 
KoninklijkeBelgische Commissie voorvolkskunde, Vlaamse afdeling, 24 (1971), p.124 -218, aldaar 
166 (480 A en B). 

[92] H. DARAS & H. STALPAERT, 'De sprookjescyclus van Richard Duytschaever' (als 
noot 28), p. 118-119, 128. 
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VERTELLEN ROND BRUGGE 

Het onderzoek van Witteryck is oppervlaldcig geweest. Hij hield zich maar een 
korte tijd bezig met het verzamelen, 'slechts enkele jaren' en 'kortstondig' volgens 
Stalpaert)93] Daarna trouwde hij, verruilde hij zijn loopbaan van onderwijzervoor 
die van uitgever, en liet het zanten zitten. De diepgang van zijn onderzoek is af te 
meten aan wat hij naast de 'volksvertelsels' publiceerde: enkele gebruiken, gebeden, 
en geneesmiddelen, alsmede lijstjes van 'bijgelovigheden' en 'eenige dingen die 
groot kwaad zijn'. Meer saillante gegevens over bijvoorbeeld spoken en toverij 
treft men niet aan. Uit de teksten van zijn 'volksvertelsels' is op te maken dat hij 
weliswaar de taal verbeterde, maar oneffenheden in de verhaallijnen liet zitten. 
Dat houdt in dat hij waarschijnlijk geen verhalen probeerde te reconstrueren en 
dat de voorkomende combinaties op rekening van zijn zegspersonen te schrijven 
zijn. Als hij meer optekende dan hij publiceerde, moet dat teksten betreffen die 
hij ook later niet voor publicatie geschikt achtte, want hij bleef verhalen opnieuw 
uitgeven zonder er nieuwe aan toe te voegen. 

Een van de kenmerken van mondelinge sprookjes die teruggaan op een 
gedrukte tekst is dat de verteller of vertelster stukken heeft vergeten en zaken 
vereenvoudigt. Een goede vertelster gebruikt daarbij haar fantasie en voegt er 
elementen van andere sprookjes aan toe. Aan de ene kant levert zo'n combinatie 
een relatief nieuw verhaal op (hoewel de vraag blijft ofWitteryck ook de meer 
gangbare versies kende), waarmee het op een lijn komt met de enkelmalige 
verhalen. Omdat ze op een gegeven moment toch zijn verteld (al was het aIleen 
maar aan een volkskundige), dienen ze als verschijnsel weI degelijk serieus 
genomen te worden. Aan de andere kant blijft een combinatie die niet verder 
wordt verteld, een eenmalig product en kan het ook een teken zijn van een 
laatste opflakkering in het vertellen. Bovendien attenderen de gecombineerde 
verhalen op individuele vertellers en beslist niet op een anoniem 'yolk'. Maar 
over die zegspersonen is weer te weinig bekend om er duidelijke conclusies 
aan te kunnen verbinden. 

Afgaand op de plaatsopgave bij een latere selectie van de verhalen en navraag 
onder Witterycks familie, kwam Stalpaert, met enkele slagen om de arm, 
niet verder dan een huisvrouw in Torhout, Sophia Roose (twee teksten),[94] 

[93] H. STALPAERT, Westvlaamse wondersprookjes (zie noot 3), p. 21. 

[94] Aangezien zij zou zijn overleden in 1886 en Witteryck pas in het volgende jaartotverza
melen zou worden geYnspireerd, zijn er twee mogelijkheden: ofwel zijn belangstelling 
was al eerder aanwezig, of Roose's verhalen werden pas postuurn opgeschreven. 

281 

enkele personen te Oostkamp (drie teksten), iemand te Langemark (een tekst), 
Charlotte Wijdooghe te Brugge (twee of drie teksten), en Witterycks moeder, 
Juliana D haveloose (vier teksten). Daarnaast vermeldde Stalpaert de vader van 
Witteryck, een groottante en 'enkele spellewerksters van de Sint-Annaparochie', 
waarvan hij kennelijk geen preciese tekst heeft kunnen identificeren)9S] Dat 
zijn voornamelijk vrouwen, en niet aIleen grootmoeders. Het is niet meer uit 
te maken ofbepaalde vertelstijlen, zoals het combineren van sprookjes en het 
navertellen vanuit een specifiek vrouwelijk standpunt, tot de kenmerken van 
een individuele vertelster behoorden of ook door anderen werden toegepast. 
En zelfs een vertelster kan uit zowel mondelinge als schriftelijke bronnen 
hebben geput)96] 

Daarnaast is er zowe! in de verhalen zelf als in de bundel de invloed van de 
broeders Grimm te herkennen. ze!fs al werd de Kinder- und Hausmarchen niet 
direct geciteerd maar via Rand den Heerd, een volksprent of een vertaling, dan 
blijkt het nog uit de samenstelling van Witterycks boek. Voor een dee! waren de 
vertellingen erin afkomstig uit de gedrukte Franse sprookjestraditie, voor een 
deel uit bundeltjes met kluchten en dergelijke, voor weer een ander dee! uit 1001 

Nacht, en voor weer een volgend deel waren ze verzonnen op basis van bestaande 
motieven, met het griezelverhaal 'De Schoepersbrugge' als enig overgebleven 
unicum. Een dergelijke verzameling was in de achttiende eeuw ondenkbaar 
geweest. Aan het eind van de negentiende eeuw was dit door de Grimms (in 
Vlaanderen ook via het werk van Johann Wilhelm Wolf) weI mogelijk gewor
den. Witteryck mag deze verhalen hebben gehoord in plaats van gelezen, hun 
mondelinge traditie is, hoewel verschillend voor de verschillende genres, over 
het geheel tamelijk gering. In een zo op schrift gestoelde samenleving kon dat 
ook nauwelijks anders en het maakt de Oude Westvlaamsche valksvertelsels tot een 
betrouwbaarder tijdsdocument dan menig andere gepubliceerde verzameling. 

WILLEM DE BLllCOURT 

[
95] H. STALPAERT, Westvlaamsewondersprookjes, p. 22. 

96] V gl. J. VAN DER K001, 'Das Zaubermarchen' (als noot 1), p. 165, die erop wijst dat het 
romantische onderscheid tussen gehoord en gelezen, 'echt en onecht' voor vertellers 
niet van belang was. 




