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'MET BLOED UWEN NAEM VAN ONDER 
OP DIT PERKAMENT ZETTEN'. 
DUIVELSVERHALEN IN DE SCHRIFTELIJKE EN 
MONDELINGE OVERLEVERING 

WILLEM DE BLECOURT 

De discussie over de verhouding tussen mondelinge en schriftelijke overleve
ring lijkt in Vlaanderen althans voor een deel te verlopen via duivelsverhalen. 
Dat was al zo sinds Maurits de Meyer zijn opstel 'De smid en de duivel' 
publiceerde,l en een recent artikel van Stefaan Top over hetzelfde thema is 
eveneens opgehangen aan een duivelssage, al is de conclusie inmiddels 180 
graden gedraaid.2 Waar De Meyer immers een strikte scheiding constateerde 
tussen gedrukt en verteld verhaal, levert Top een voorbeeld van plaatselijke 
navertellingen van een duivelsgedicht. In deze bijdrage sluit ik mij bij deze 
traditie aan en wel met de analyse van een drietal clusters van verhalen over 
het duivelspact.3 Hierbij ligt de nadruk op de verhouding tussen mannen en 
de duivel. Het historisch-etnografisch onderzoek naar het duivelspact is 
immers voor een belangrijk deel gestuurd door het materiaal dat vervaardigd 
is bij de vervolging van 'toveressen' en 'heksen' en zodoende is het mannelijke 
duivelspact wat onderbelicht gebleven.4 Bovendien bieden volksverhalen een 
welkome aanvulling en correctie op het beeld zoals dat uit de processtukken 

1 Maurits de Meyer, Vlaamsche sprookjesthema's in het licht der Romaansche en Germaansche kul
tuurstroomingen (Leuven 1942), p. 51-75. 
2 Stefaan Top, 'Der Hollenwachter. Eine flamische Teufelssage als Beispiel zur Problematik von 
Literalitat und Oralitat'. In: Rolf Wilhelm Brednich (red.), Erziihlkultur. Beitrlige zur kulturwissen
schaftlichen Erziih/forschung (Berlin/New York 2009), p. 245-262. Voor een aangepaste Nederlandse 
versie zie p. 1-17 in dit nummer. 
3 Zie: Jurjen van der Kooi, 'De duivel en de dienstmeid. Absolute tijd versus relatieve tijd bij het 
historisch volksverhaalonderzoek', Driemaandelijkse bladen voor taal en volksleven in het oosten van 
Nederland 39 (1987), p. 1-25, over hoe een negentiende eeuws gedrukt Vlaams duivelsverhaal door
drong in de Friese en Groningse mondelinge traditie. 
, Zie echter het onlangs verschenen boek van Rolf Schulte, Man as Witch: Male Witches in Central 
Europe (Basingstoke 2009). 
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naar voren komt en recentelijk is deze bron door de ontsluiting in de 
Vlaamse Volksverhalenbank aanzienlijk beter toegankelijk geworden (al blijft 
het zaak de originele nota's te raadplegen). In volksverhalen kunnen mannen 
namelijk de duivel te slim af zijn en dat aspect heeft, althans in de context 
van het toverijonderzoek; nog nauwelijks de aan,dacht getrokken. 5 

In het eerste hieronder aan bod komende verhaal, een zeldzame Vlaamse 
Faustsage, is er oppervlakkig gezien geen sprake van een overwinning van 
man op duiveI. Het bevat evenwel elementen die toch in die richting wijzen 
en in dit verband speelt de verhouding tussen katholieke en protestante ver
haalsignaturen een roI. Daarbij heeft de Faustsage zich ontwikkeld op basis 
van een volksboek en moeten de mondelinge overleveringen in dat kader 
worden bezien. Als tweede te behandelen verhaalcluster is voor een van de 
voorbeelden van De Meyer gekozen, De smid en de duivel (ATU 330) en 
meer specifiek het subtype waarin de duivel driemaal wordt belemmerd de 
smid mee naar de hel te voeren. Gedurende de negentiende eeuw was dit ver
haal geliefd onder opvoeders en de vraag moet opnieuw gesteld worden in 
hoeverre de latere optekeningen uit de 'volksmond' hiervan afhankelijk 
geweest kunnen zijn. Als laatste schenk ik aandacht aan het intrigerende ver
haal over het 'ongekende dier' (ATU 1091).6 Ook in dit geval is de monde
linge overlevering voor een belangrijk deel ondersteund door een gedrukte. 
Maar als het over de duivel gaat is de oraliteitsproblematiek in feite niet los 
te zien van katholieke opvoedingspraktijken die in de negentiende eeuw in 
Vlaanderen gangbaar waren. In alle drie gevallen betreft het katholieke ver
halen en dat komt iets scherper naar voren als ook Nederlands materiaal in 
de analyse wordt betrokken. 

In dit artikel volg ik de zogenaamde 'genealogische methode'. Dit houdt 
allereerst in dat verhaalteksten worden bezien aan de hand van hun datering. 
Zonder verdere gegevens hoort een verhaal dat is opgetekend in de jaren 
zestig van de twintigste eeuw daar thuis en niet in een eerdere periode, zo
als een verhaal dat in de zeventiende eeuw in druk verscheen als een.zeven
tiende-eeuws verhaal gezien dient te worden. Pas als duidelijk is dat er latere 
herdrukken zijn verschenen, kan het in de achttiende of de negentiende eeuw 
worden geplaatst. Ten tweede worden de relaties tussen de verhaalteksten 
onderzocht, in hun temporele volgorde. Daarbij wordt aangenomen dat een 
achttiende-eeuwse gedrukte tekst onmogelijk kan afstammen van een in de 
negentiende of twintigste eeuw genoteerd mondeling verhaaI. Tenslotte dient 

S Vgl. Marcel Gielis, 'De duivel in her volksgeloof en in de rooms karholieke verkondiging'. In: 
Gerard Rooijakkers, Une Dresen-Coenders & Margreer Geerdes (red.), Duivelsbeelden. Een cul
tuurhistorische speurtocht door de Lage Landen (Baarn 1994), p. 329-355. 
r. ATU-nummers volgens Hans ]org Urher, The Tjpes o/International Folktales: A Classification and 
Bibliography (Helsinki 2004) (Folklore Fellows' Communications, 284-286). 
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er rekening gehouden te worden met vertalingen. Zegspersonen of publi
cis ten kunnen namelijk een verhaal uit het Frans of het Duits hebben ont
leend, zonder dat zoiets onmiddellijk uit de tekst naar voren komt. Aan de 
hand Van dit geheel is een stamboom van een verhaaL op te stellen,waarmee 
de veranderingen, ontleningen en vertakkingen inzichtelijk worden. Zo'n 
dynamische stamboom zal uiteindelijk het statische begrip 'type' kunnen ver
vangen. Hoewel de resultaten van de genealogische methode in iedere volg
orde gepresenteerd kunnen worden, zal ik in het navolgende steeds een tekst 
uit de jaren zestig van de twintigste eeuw als uitgangspunt nemen. 

Faust in Vlaanderen 

Dokter Alfonsius had zijn ziel aan de duivel verkocht, die was ver
schenen in de gedaante van een mooie heer met zwarte kIeren. Dit 
contract had een looptijd van tien jaar. De dokter deed de duiveltjes 
werken dat ze zweetten. Hij moest zo dicht bij de zon kunnen komen 
dat hij hem kon aanraken, maar zijn vingers mochten niet verb ran
den. De duivels moesten hem ook over de zee voeren in een koets met 
vier paarden: ze moesten een vlakke baan voor de koets aanleggen en 
die weer afbreken zodra die erover heen was. Drie weken v66r de 
afloop van het contract waren ze nog steeds bereid om het te verbre
ken. Maar dat wilde de dokter niet. Toen de tijd om was hebben ze 
hem's ochtends dood gevonden. De duivels hadden hem zo geweldig 
geslagen dat zijn hersens aan de muur geplakt hingen. 

Dit geparafraseerde en vernederlandste verhaal (het gaat me immers om de 
inhoud, niet om de taal) werd in 1968 opgetekend door de toenmalige 
Leuvense student Roger Callens in Izegem, uit de mond van een 59-jarige 
vrouw.? Aangenomen dat de optekening redelijk nauwgezet is geweest, moet 
toch worden geconstateerd dat het niet een routinematig verteld verhaal 
betreft, maar een herinnering met enkele haperingen. Dat is onder meer dui
delijk vanwege de inconsistentie tussen de duivel in enkelvoud en de duivel
tjes in meervoud. Bovendien doen de drie weken wat vreemd aan. In feite 
vertelde de vrouw ook geen lokaal verhaal, maar naar het zich laat aanzien 
een afgezwakte versie van een Faustsage. Dit wordt verraden door vier details: 
de dokter, de werken, het aanbod het contract voortijdig te verbreken, en de 
achtergebleven hersens. 

De Nederlandse tegenhanger van het Izegemse verhaal is gesitueerd in slot .' 
Waardenburg in de Betuwe. Faust sluit een contract met de duivel voor zeven 

7 Roger Callens, Sagenonderzoek in het zuidelijk gedeelte van de Roede van Tielt en Izegem (Leuven 
1968), nr. 425. 
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jnar en geeft hem zoveel te do en dat deze er na vier jaar mee wil ophouden. 
In een tekst uit het midden van de negentiende eeuw heet het: 

Daarop lachte Doctor Faust en zei: 'Jij mag moe zijn, ik ben het nog 
lang niet.' En Joost moest hem nog drie jaar dienen.8 

Die drie jaar doen natuurlijker aan dan de drie weken. Het blijft vanzelf
sprekend behelpen, want in volksverhalen worden contracten met de duivel 
juist vaak verbroken. Dat is een overblijfsel van de middeleeuwse, vanzelf
sprekend katholieke pactlegenden, die de uiteindelijke verlossing van de zon
daar predikten.9 Aileen in de protestantse Fausttraditie blijft de dokter ver
doemd. De diverse opdrachten lijken hier later aan toegevoegd. Het aan
raken van de zon moet voorlopig als uniek worden beschouwd, maar het 
motief van het maken en afbreken van de weg is ook in het boven geciteer
de Nederlandse verhaal aanwezig, namelijk in de vorm van een brug over de 
Waal. Daar komen dan nog de volgende elementen bij: 

Hij hield Joost de hele dag bezig en als die zich had afgetobd, en dacht 
wat te kunnen rusten, dan nam Faust's avonds een schepel koren en 
zaaide die in een doornenheg en Joost moest dan's nachts alles bij 
elkaar zoeken. Of hij wierp handen vol meel in de slotgracht, waaruit 
Joost het dan zuiver en onbedorven naar boven moest brengen. 

Faust laat Joost mee! uit de slotgracht halen. 
Illustratie uit Geldersche volks-almanak voor 
1842. 

8 Johann Wilhelm Wolf, Niederlandische Sagen (Leipzig 1843), p. 355-357, nr. 266. 
9 Nog altijd lezenswaard in dit verband: Lutz Rohrich, 'Teufelsmarchen und Teufelssagen'. In: Lutz 
Rohrich, Sage und Miirchen. Erziih/forschung heute (Freiburg/Basei/Wien 1976), p. 252-272. Zie nu 
ook: Andre Schnyder, 'Teufelspakt', Enzyklopadie des Miirchens, deel13 (2008), ko!. 447-455. 
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Deze motieven staan haaks op het Faustverhaal als geheel. In de sagen dan 
weI anekdoten is er altijd wel een taak die de duivel niet kan uitvoeren en 
waardoor het contract verbroken wordt, ofhij nu spurriezaad uit de houtmijt 
moet halen, of lijnzaad uit de hooiberg - om de meest voorkomende voor
beelden uit het Vlaamse sagenmateriaal te noemen. 10 Aileen in de 
Fausttraditie worden de verhaalonderdelen die anders deel uitmaken van de 
pogingen om van de duivel af te komen, gepresenteerd als de zware taken die 
Faust de duivel opdraagt. 11 Dat is het directe gevolg van het protestantse 
karakter van het verhaal waarin Faust eenvoudigweg verdoemd is zodra hij 
het contract heeft afgesloten. Tevens is het waarschijnlijk dat de opname van 
de zaadmotieven in het Faust verhaal van relatief jonge datum is, nauwelijks 
ouder dan de negentiende eeuw. De onvervulbare opdracht aan de duivel 
mag in zijn algemeenheid al op zijn minst vanaf de zestiende eeuw bestaan, 
specifieke invullingen daarvan zoals een kikker op een paal zetten of zoals 
hier meel uit een slotgracht vissen, lijken pas later toegevoegd. 12 

Of het verhaal uit Izegem rechtstreeks uit Waardenburg afkomstig is, valt 
overigens te betwijfelen. De achtergebleven hersenen komen namelijk niet in 
de Nederlandse versies voor. AIs er daarin iets achterblijft, is het bloed. 13 

Aileen een uit het Duits vertaald volksboek geeft wat meer details. Studenten 
die bij Faust op bezoek waren to en hij door de duivel gehaald werd, 

'zagen geen Faust meer, maar dat de kamer met bloet besprengt was. 
Sijn hersenen kleefden aan de muren, vermits dat de duivel hem van 
de eene muur tegen de andere had geslagen. Men yond ook in de 
kamer zijn oogen en zijn tanden uit den mond geslagen en sijn 
lichaam daar buy ten op de mesthoop, gruwelijk om aan te zien, ver
mits dat hem het hoofd en al zijn ledematen geheel vermorseld 
waren.'14 

10 Een voorbeeld bij: Renaat van der Linden & Lieven Cumps, Volksverhalen uit Oost- en West
Vlaanderen (Utrecht/Antwerpen 1979), p. 179. 
II In Heinrich Prohle, Kinder- und Volksmarchen (Leipzig 1853), p. 72-73: 'Der Teufel und die 
Handwerkbiirschen' komt het motief van de koets voor die over daalders rijdt die weer weggeno
men moeten worden zodra het rijtuig erover heen is. In dit verhaal verliest de duivel uiteindelijk 
omdat hij niet in staat is een knoop in een wind te leggen. 
12 V g!. Johannes Bolte & Georg Polivka, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmarchen der BrUder 
Grimm, deel III (Leipzig 1918), p. 16. 
13 Vg!' Henk Kooijman, Volksverhalen uit het gremgebied van Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en 
Noord-Brabant(Amsterdam 1988), nrs. 1498, 1551, 1739,2539,2257. 
14 G.D.J, Schotel, Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het einde der 
18'" eeuw (Haarlem 1873), p. 159-160. Vg!. in meer algemene zin: Hans Henning, 'Faust', 
Enzyklopadie des Marchens, deel 4 (1984), ko!. 905-926. 
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De Faustaverlevering is dus beslist niet enkel mondeling. Een verteller in de 
Gelderse Liemers, bijvoorbeeld, was eveneens door een volksboek ge"inspi
reerd. 15 De andere Nederlandse versies van het in Waardenburg gesitueerde 
verhaal kunnen herleid worden tot een lied dat in gedrukte vorm circuleer
de, maar ook door mens en uit het hoofd was geleerd: 'Toe Jasper, zeg gij dat 
versjen eens op, dat je onderlaatst aan de deur gekocht hebt.'16 

Een vrouwelijke zegspersoon in Izegem die het over een 'dokter' heeft die dit 
overkomt, heeft het dus in feite over Faust, zelfs al noemde ze hem Alfonsius. 
Bij ditunieke voorbeeld blijft het gissen hoe het in Vlaanderen verzeild is 
geraakt. 17 Het volgende cluster verhalen biedt in dat opzicht wat meerhou
vast. 

Smidje Smee 

In 1964. interviewde Herve Daras twee vrouwen in de Antwerpse Kempen 
die hem een vertelling deden over een smid en een duivel. De eerste, een 59-
jarige 'huishoudster' in Massenhoven, wist nog dat een smid een contract 
had gesloten, na twintig jaar ervan af wilde en op advies van de pastoor de 
duivel in een 'beuske' zakje zou laten kruipen en hem daarin zou opsluiten. 
Daarmee was het rijk van de duivel voorbij en van het geld dat de smid nog 
over had, kon de pastaor een klooster bouwen voor de arme kinderen. Een 
veel oudere vrouw in Zoersel kende een uitvoeriger versie. Hierin had de 
smid, Verholen genaamd, zijn ziel aan de duivel verkocht in ruil voor een 
stoel, een boom en een zak waarin hij iedereen vast kon zetten. Toen de dui
vel de ziel van de smid kwam halen, werd hij in zijn eigen gaven gevangen, 
tot de smid hem op het laatst in de zak liet zitten en rijk werd. 18 In beide 
gevallen, in het eerste sterker dan het tweede, is een bekend verhaal vervormd 
naverteld. 

Het vermoeden ligt voor de hand dat Maurits de Meyers vergelijkende ana
lyse van het verhaal over de smid en de duivel (ATU 330) mede was ingege
yen door een studie van de Oostenrijker Albert Wesselski naar de wortels van 

Ij A. Tinneveld, Vertellers uit de Liemers (Wassenaar 1976), p. 35-36. Hierin wenst Faust zich de 
mooiste vrouw van het land, rijdt op een paard naar Parijs en haalt daar streken uit. Dat gaat vijf
entwintig jaar door, waarna zijn familie hem in stukken en brokken over de vloer van een kamer 
vindt. Hij kan niet begraven worden. 
i6 O.G. Heldring, 'Eene reisontmoeting', Geldersche volks-alamanak voor 1842, jg. 8, p. 164-174. 
17 Tegen het midden van de negentiende eeuw was de Faustsage (vermoedelijk het volksboek) in 
ieder geval in Antwerpen bekend, zie Hendrik Conscience, Avondstonden. Verhalen, zedeschetsen en 
zinnebeelden (Antwerpen 1846), p. 131, alwaar sprake is van 'doctoor Faussius'. 
I8 Herve Daras, Onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen (Leuven 
1%4); ongepubliceerde licentiaatsverhandeling, nrs. 2191 en 2195. 
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een overeenkomstig verhaal bij Ludwig Bechstein, die het op zijn beurt weer 
had ontleend aan een bundel van Carl Ludloff uit 1822.19 In de jaren dertig 
van de twintigste eeuw was Wesselski de eenzame voorvechter van de literai
re afkomst van sprookjes; hoewel hij in aanzien stand vanwege zijn grote 
materiaalkennis werden zijn theorieen neerbuigend begroet. Ook De Meyer 
meende vast te moeten stell en dat de schriftelijke versies nauwelijks invloed 
hadden gehad op de mondelinge. Volksboeken en prenten met een ruime 
verspreiding hadden amper sporen nagelaten in de 'volksmond', terwijl er 
genoeg volksverhalen waren opgetekend die in geen enkel gedrukt werk 
voorkwamen, concludeerde hij naar aanleiding van het subtype 'Bonhomme 
Misere'. Zijn hoofdtroef was evenwel de Kinder- und Hausmarchen van de 
broeders Grimm, die hij vanwege de vele drukken voor 'schriftelijk' ver
klaarde en waarvan hij in Duitsland nauwelijks navolging ontwaarde. Zoals 
inmiddels duidelijk is geworden, was het daarvoor nog wat te vroeg, want 
binnen Duitsland werden de sporen van de KHM pas in de loop van de twin
tigste eeuw zichtbaar. 20 De Meyer gaf dit in een voetnoot bij een ander arti
kellater ook toe. Zijn conclusie bleef niettemin o ngewijzigd: 'De literatuur 
en de vertelkunst van het yolk, gaan elk hun eigen weg, volgen elk hun eigen 
ontwikkeling.'21 Nu doet dit wat voorbarig aan, ook al omdat De Meyer 
naliet de internationale weerklank van de Grimms te onderzoeken, laat staan 
van andere publicaties, en bovendien niet op de argumentatie van Wesselski 
inging.22 Daarbij was zijn onderscheid tussen 'mondeling' en 'schriftelijk' aan 
de makkelijke kant. Gepubliceerde versies waren vaak meer schriftelijk dan 
mondeling, zelfs wat hun herkomst betreft, en konden op hun beurt weer 
gelezen en naverteld worden. 

In zijn analyse maakte De Meyer, naar het gebruik van zijn tijd, een strikte 
scheiding tussen 'litteraire' of 'boeken-varianten' en varianten 'uit de volks
mond'. De achttien mondelinge Vlaamse versies van de hoofdgroep van de 
Smid en de Duivel vormden naar zijn bevinden 'een zeer gelijkvormige 
groep'.23 Nu bevatte deze groep zowel een van de oudste Vlaamse optekenin
gen, afgedrukt in Wodana (1843), het tijdschrift van Johann Wilhelm Wolf, 
en ingestuurd door de dichter Jaek Vandevelde, als de tekst van Antoon 

19 Albert Wesselski, 'Der Schmied von J uterbog im Kiffhauser', Zeitschrift fiir Volkskunde 46 (1937), 
p. 198-218. . .. 
20 Bovendien ging er invloed uit van de bundel van Bechstein. Een van de vertellers van WIsser, blJ
voorbeeld, ontleende zijn Smid en Duivel verhaal aan het Marchenbuch, zie: Annemarie Zorger, 
Buchmarchen im Voksmund (Frankfurt am Main 2008), p. 18. 
21 Maurits de Meyer, Volkskunde. Verzamelde opstellen (Antwerpen 1966), p. 64. De voernoot is een 
toevoeging bij het oorspronkelijke artikel in Volkskunde 49 (1948). 
22 Zoals uiteengezet in: Albert Wesselski, Versuch einer Theorie des Marchens (Reichenberg 1931). 
23 De Meyer, Vlaamsche sprookjesthema's (zie noot 1), p. 57. Zie voor verdere varianten de opgaven 
in: Maurits de Meyer, Ie conte populaire flamand: catalogue analytique et repertoire des episodes et ili
ments des contes (Helsinki 1%8), p. 48-49 [Folklore Fellows' Communications, 203]. 
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Witteryck uit diens Oude Westvlaamsche Volksvertelsels (1889). In beide geval
len bestaat er een zeer sterke overeenkomst met een tekst die rond 1800 en 
later was gepubliceerd achterin een populaire bundel met vooral vertaalde 
bewerkingen van sprookjes van Charles Perrault, getiteld Amusante kinder
vertellingskens, door De Meyer tot de literaire varianten gerekend en als 'zeer 
zeldzaam' bestempeld.24 Het loont de moeite deze in de Vlaamse context 
oudste versie op de voet te volgen. 

Smedje komt de duivel tegen en krijgt voor zeven jaar ijzer en staal in 
ruil voor zijn ziel. In die tijd komt St.-Joseph langs met een ezeltje dat 
beslagen moet worden. De smit zet er gratis zilveren hoefijzers onder 
en mag dan drie wensen doen. De heilige dringt er op aan dat de smid 
voor de Hemel kiest, maar die wil achtereenvolgens een notenboom 
hebben, 'en al die 'r opklimt dat hy 'er nier meer afkan', een stoel met 
dezelfde eigenschap, en een zak met de eigenschap dat Cal die 'er in
kruypt dat hy 'er niet meer uyt kan'. St.-Joseph reageert ontsteld: 'Ah! 
Smedje gy hebt den Hemel niet meer'. Maar de man zegt lakoniek: 
'Wat geeft my dat'. AIs de duivel na zeven jaar de smidsziel komt 
halen, lokt hij hem in de notenboom en laat hem door zijn knechten 
afranselen, 'zoodaenig dat hy misericordia schreeuwde'. Na weer zeven 
jaar krijgt de duivel dezelfde behandeling op de stoel en na nog eens 
zeven jaar komen Cal de duyvels uyt de helle'. Die worden in de zak 
gelokt en met hamers bewerkt. Daarna laten de duivels hem vrij. AIs 
de smid enige tijd later sterft, wil St.-Pieter hem niet in de hemel 
laten, maar Smedje steekt eerst zijn yinger, dan zijn hand en daarna 
zijn hoofd tussen de poort en gooit uiteindelijk zijn schootsvel naar 
binnen. St.-Pieter zegt dat hij toch niet kan blijven. Aangezien hij ook 
niet in de hel wordt gelaten, 'zoo gaan ik hier een huysken bouwen en 
ging tabak venten'. 25 

De volgende versie van dit verhaal werd door Jaek Vandevelde uit 
Dendermonde gepubliceerd in de beide tijdschriften van Johann Wilhelm 

14 De datering van dit werkje blijft enigszins onduide!ijk. Volgens P. J. Buijnsters, 'Nederlandse kin
derboeken uit de achttiende eeuw'. In: Harry Bekkering e.a. (red.), De hele Bibelebontse berg. De 
geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden 
(Amsterdam 1989), p. 169-228, aldaar p. 178, verscheen het omstreeks 1790 te Gent. Paul de 
Keyser dateerde het door hem geraadpleegde exemplaar van v66r 1814, Volkskunde 32 (1927), 
p. 102. Het exemplaar in de British Library (Londen) is provisorisch gedateerd omstreeks 1830, 
aangezien het is ingebonden met een Uylenspiege! uitgave van 1829. Vgl. Schote!, volksboeken (zie 
noot 14), dee! II, p. 304. Hoe dan ook is het bestaan van herdrukken aan te nemen, bij de opeen
volgende drukkerijen Kimpe en Van Paeme!, beide in Gent. 
25 Amusante Kinder-vertellingskens [etc.]. Gent: Van Paeme!, 76-79. Zie ook: P. de Keyser, 'Van den 
smit en den duive!', Volkskunde 32 (1927) 99-107, aldaar 103-107, waar een gehee! ge!ijkluidende 
tekst is afgedrukt, afkomstig uit een eerdere druk bij !Gmpe. 
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Wolf, Grootmoederken en Wodana. 26 De verschillen met de Vertellingskens zijn 
miniem: in plaats van St.-Jozefverschijnt St.-Pieter bij de smid en de duivel 
komt pas daarna. In plaats van zevenjarige tussenpozen, komt de duivel pas 
na tien jaar terug. Maar Smedje beslaat nog steeds een ezel, de voorwerpen 
zijn precies eender, de derde maal komt Lucifer met een gans leger duivels 
aanzetten, en Smedje komt op dezelfde manier de hemel in. Aileen nu mag 
hij blijven zitten.27 

In de Oude Westvlaamsche volksvertelsels (1889) van Witteryck wordt weer vrij 
nauwkeurig de Vertellingskens gevolgd, zij het met St.-Pieter als metgezel van 
Onze-Lieve-Heer en een kersenboom in plaats van een perelaar. Ook steekt 
de smid hier in plaats van zijn hand zijn voet tussen de hemeldeur. Antoon 
JozefWitteryck, wiens bundel in 1946 opnieuw werd uitgegeven door Herve 
Stalpaert, was onderwijzer en uitgever. Zijn schaarse volkskundige activitei
ten waren geconcentreerd in de jaren 1889-1890, waarna hij zich op het uit
geversvak toelegde.28 Onder Vlaamse volkskundigen heerste een lichtelijk 
verschil van mening over de herkomst van zijn verhalen en dit geldt ook 
'Smedje'. Stalpaert vermoedde dat Witterycks moeder dit specifieke verhaal 
had bijgedragen. Naar de bevinding van De Meyer waren evenwel zowel 
Witterycks Assepoester als zijn Gelaarsde Kat ontleend aan de Vertellingskens 
en hij concludeerde dat de Volksvertelsels 'in hun geheel, zeker niet kunnen 
doorgaan als echte Vlaamse volksvertelsels'. 29 De discrepantie tussen beide 
bevindingen is te overbruggen als rekening wordt gehouden met mogelijk 
navertellen door Witterycks zegspersonen. 30 In dat geval was hij te goeder 
trouw, maar na"ief ten aanzien van de herkomst van de verhalen. Door vast te 
stellen dat Witterycks verzameling onbetrouwbaar was, probeerde De Meyer 

26 Wodana 1 (1843), p. 54-61; deze!fde paginering in het eerder verschenen Grootmoederken. Jaeks 
boer Adolf Vandevelde publiceerde even eerder een versie in dichtvorm met ge!ijke motieven: 
'Smeke-smee', Nederduitsch letterkundigjaerboekje 9 (1842), p. 127-132. 
27 In een aantekening verwijst Wolf zowel naar de Kinder- und Hausmarchen van de Grimms, als 
naar een Waalse versie: Ie marechal de Tamine, in Adolphe Borgnet, Iegendes namuroises (Namur 
1837), p. 206. Hierin wordt de smid betiteld als de Faust van het Waalse land. Zie ook de Revue 
beIge, 21 (1835), p. 279-280. 
28 A.J. Witteryck, Oude Westvlaamsche volksvertelsels (Brugge/Brusse!1946), ed. H. Stalpaert, p. 97-
104,286-287. Biografische gegevens uit Stalpaerts inleiding. 
29 Maurits de Meyer, 'In hoever zijn de Oude Westvlaamsche volksverte!se!s door A.J. Witteryck 
echte Vlaamse volksverte!se!s?', Volkskunde 55 (1954), p. 196-197. Stalpaert betoogde later dat 
omdat hij verhalen van Witteryck in een eigen bloemlezing had opgenomen, De Meyer zijn oor- . 
dee! daarmee gecorrigeerd had, zie: Herve Stalpaert, Westvlaamse wondersprookjes (Brugge 1977), 
p. 23-24. Die redenering is onterecht: De Meyer publiceerde zijn bevindingen over Witteryck enke
Ie jaren na de uitgave van Het Vlaamse sprookjesboek (1951) en men kan hem hooguit verwijten dat 
hij de teksten daarin niet bijste!de. De inhoudelijke analyses blijven onverlet. 
30 Dat is ook de uiteinde!ijke conclusie van De Meyer, zie zijn: Ie conte populaire flamand (als in 
noot 23), p. 10: 'l'editeur de se recueil se soit laisse surprendre par certaines conteuses, qui lui ont 
raCOnte des histoires qu' elles-memes avaient apprises dans les contes de Perrault'. 
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k 1!!Ilk IV lll'pt'l'kt:l1, want dat deze conclusie in grote lijnen ook zou kun-
111'11 Opgdilll YOOJ' andere sprookjesverzamelingen was destijds een ketterse 
HClI,H Ii 1(', Ii III plaats vane~n tekstuele gelijkenis als aanwijzing te beschou
Wl'1I da( (,It: voorondersteIlrngen ten aanzien van mondelinge overlevering 
wl'icC'IlS l11t:t zouden kunnen kloppen, bleef men denken binnen het orale 
p;tl'adigma .. 

Smid en duivel. Omslagillustratie Albert 
SetoIa van A.]. Witteryck, Oude Westvlaam
sche volksvertelsels. Brugge - Brussel 1946. 

De st~rke overeenkomsten tussen de oudere gedrukte tekst in de 
Vertellzngskens en de yublikaties in Wodana en Witterycks volksvertelsels 
plaatst de hele groep rn een and~r perspectief De geringe afwijkingen zijn 
ofwel op het conto van de (anol1leme) vertellers te plaatsen, die dan varieer
den ?I? een bestaande tekst, dan wel voortgesproten uit de pennen van de 
pubhClsten. Het aa?brengen van zogenaamde verbeteringen, het restaureren 
van haperende verSIeS, en zelfs het combineren van verschillende versies was 
?nder negentiende-eeuwse volkskundige. publicisten immers schering en 
rnslag. Ter controle .(of eventuele weerleggrng) van deze constatering kan een 
aantal volgende vananten in de vergelijking worden betrokken. 

In ~ 867 werd i~ 't .fa~r 30 een verhaal afgedrukt dat was 'opgetekend' door 
GUIdo GezeIle.· Dit IS evenwel een herschreven versie van het verhaal dat 
Vandevelde in Wodana had doen zetten waarvan het nog maar de vraag is of 

31 E~nze!fde mechanisme trad in de Verenigde Staten op bij de beoordeling van de bundel van 
Mar.le Campb:ll, Tales from the Cloud Walking Country (Bloomington 1958), waarvan de teksten 
a~ehg dlcht bl) de KHM staan. Ook hier diende dit boek als een bliksemafleider die de authenti
clten van andere bundels moest garanderen. 

32 Opnieuw afgedrukt in: Herve Stalpaert, Westvlaamse wondersprookjes (Brugge 1977), p. 114-116. 

28 
Volkskunde 111 (20lO) 1 

het ooit in een tussenliggende fase mondeling is doorgegeven, want de details 
komen geheel overeen. St.-Pieter figureert en de smid vraagt een zetel, een 
notenboom boom en een zak (in die volgorde). Dan wordt het contract gete
kend, de eerste duivel verschijnt na tien jaar, de derde maal is het Lucifer en 
de smid weet de hemel binnen te dringen door zijn yinger tussen de poort te 
steken en uiteindelijk op zijn schootsvel te gaan zitten. De tekst die Adolf 
Duclos, Gezelles opvolger als redacteur van Rond den Heerd zeven jaar later 
in dit laatste tijdschrift plaatste gaat qua structuur weer terug op de 
Vertellingskens, maar wel met. St.-Pieter als een van de bezoekers. Enkel de 
slotpassage is verder uitgewerkt: St.-Pieter verzint een list om 'Smed' de 
hemel uit te werken door hem als kruisdrager te benoemen die een aantal 
heiligen moet verwelkomen en binnenbrengen. 'Hij en had zijnen voet nog 
over de zulle van den Hemel niet af: "Slaat toe!" riep sint Pieter, en Smed 
stond daar moederziel aIleen buiten met zijn kruis'. Nadien woont de smid 
in het 'Huisken ten halven':'-l Amaat Joos, leraar aan de 'bisschoppelijke nor
maalschool van Sint -Niklaas', baseerde zich eveneens op de Vertellingskens, 
maar loste het eindprobleem op zijn manier op. Hij stopte nadat Lucifer was 
afgerost. 34 

Een volgende publicist en onderwijzer, Alphonse Vermast, had in 1883 mee
gewerkt aan Grootmoeders vertelboek, een bundel vertalingen uit hetDuits, en 
bracht in 1892 zijn Vertelsels uit West- Vlaanderen uit. Naar zijn zeggen oogst
te hij rijkelijk aan verhalen onder hoppeplukkers in de buurt van Poperinge, 
maar ook zijn 'Smidje-Smee' toont opvallende overeenkomsten met die van 
Vandevelde en GezeIle, zij het dat de man in de hemel mag blijven omdat hij 
de Walen naar buiten weet te lokken met een pan uiensoep.35 Op zijn beurt 
ontleende Victor de Meyere 'Smidje-Smee' aan een mededeling van volks
lied-deskundige Florimond van Duyse, gedaan in 1907.36 Diens vader 
Prudens had een halve eeuw eerder het verhaal in dichtvorm omgezet, waar
bij hij de dood de plaats van de duivel in had do en nemen en dit maal met 
moraal: 'Geen weldaed blyft er onbeloond: Wy dragen haer eens mee'.37 
Florimond vertelde evenwel het verhaal uit Wodana van zijn Dendermondse 
stadsgenoot Vandevelde, zoals zijn vader dat overigens ook gekend moet heb
ben. Toen De Mont en De Cock aan het eind van negentiende eeuw hun Dit 
zijn Vlaamsche vertelsels samenstelden, beschikten ze inmiddels over veertien 

33 Didaskalos, 'Smedje Smee', Rond den Heerd 9 (1874), p. 66-67, 75-78. Vermoedelijk is 
Didaskalos een pseudoniem van Duclos. 
34 Amaat Joos, 'Van Smidje Smee', Vertelsels van het Vlaamsche volk (Brugge 1889), p. 57-64. 
35 Alphonse Vermast, Vertelsels uit West- Vlaanderen (Gent 1892), p. 103-110. Harlinda Lox heefi: 
deze versie geselecteerd voor vertaling in de Fliimische Miirchen (Miinchen 1999), p. 51-59,304-
305. 
36 Victor de Meyere, De Vlaamsche vertelselschat, dee! II (Antwerpen/Santpoort 1927), p. 251-256. 
37 Prudens van Duyse, Nieuwe kinderdichtjes (Gent 1849), p. 74-83, hier p. 83. 
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Iczingcll, waaronder enkele fragmentarische en ongepubliceerde.38 Door het 
s:llllcngcstddc karakter van hun eigen tekst onttrekt deze zich aan de verge
lijkcndc analyse. 

Voor het literaire gehalte van het verhaal pleit ook de historische ontwikke
ling. Ten eerste is die goed te volgen aan de hand van de gedrukte bronnen 
e~l ten twe~de sta~n d~ negentiend~-eeuwse 'mondelinge' versies aan het 
em de van dIe ontwikkelmg en geenszms aan het begin. In de zestiende eeuw 
werd namelijk de dood en niet de duivel vastgezet op een stoel of in een 
vruchtb.oom. In de oudste Italiaanse versie uit 1525 maken Jupiter en 
Mercunus hun opwachting bij La Invidia, de afgunst, en dient het verhaal 
om te verduidelijken waarom zij nog steeds op aarde isY Toen Hans Sachs 
d~t th~~a enkele dece~nia later verwerk~e, maakte hij van de goden St.
Pleter. Pas tegen het em de van de zevennende eeuw kwam de duivel in het 
vizier. De Beier~e priester And.reas Strobl nam in een van zijn preken nog de 
figuren van JupIter en Mercunus als de bezoekers over, maar liet de dood de 
derde keer de hulp van de duivel inroepen die dan in de zak wordt gevangen 
en op het aambeeld bewerkt.41 In een volgende katholieke preek worden het 
dan weer Christus en St.-Pieter en ook twee keer de dood en de laatste keer 
de duive1.

42 
In de loop der tijd ging de duivel een steeds grotere plaats inne

men. en ontstonden er zelfs versies waarin hij de rondwandelende heiligen 
vervmg. 

In de tweede helft van de twintigste eeuw werden tijdens de diverse volks
verhaalonderzo~~en nog maar enkele versies ten gehore gebracht. Dat zal 
voor een de~l zI1n gekomen omd~t me~ er niet naar dit soort vertellingen 
vroeg, maar m dIe ge~allen dat de mterviewers er wei op gespitst waren blijkt 
o?k dat het verh~al ~Iet meer zo sterk aanwezig was. Een voorbeeld daarvan 
bledt een tekst lilt Ulkhoven over de smid van 'Bienerveld', waarin enkel de 

38 Op~ieuw uitgege.ven onder de tite!: Vlaamsche volksvertelsels (Zutphen 1927). Voor het smid en 
de dUlve! verhaal, zle: p. 237-246 aldaar. Enke!e verhalen uit de verzame!ing van Alfons de Cock 
werden later gepubliceerd door Maurits de Meyer, 'Varianten van "Smidje Verholen" Aarne 
Nr 630', Volkskunde 38 (1933), p. 14-21; '630' is vanze!fsprekend een tikfout. 
39 Bolte & Polivka, Anmerkungen, dee! II, p. 185. Hieruit ontwikkelde zich later ook de sinds de 
achttiende ee~w pop~laire vertelling over 'Bonhomme Misere' met een gelijke moraal. Voor een 
Vlaamse vefSle, met mvloed van Gezelle, zie onder meer Stefaan Top, Volksverhalen uit Vlaams 
Brabant, p. 32-33, 219-220. De Italiaanse oorsprong verklaart moge!ijk dat er in een zeventiende
eeuwse Nederlandse versie sprake is van een 'Italiaenschen Smit'. 
40 Bolte & Polivka, Anmerkungen, dee! II, p. 177-178. 
". Elfriede Moser-Rath, Predigtmarlein der Barockzeit. Exempel, Sage, Schwank und Fabel in geist
lzchen Quellen des oberdeutschen Raumes (Berlin 1964), p. 270-273, 470. 
42 Bolte & Polivka, Anmerkungen, dee! II, p. 171-172; Hans-Jorg Uther, Marchen vor Grimm 
(Milnchen 1990):,P .. 183-185,307. Volgens De Meyer, Vlaamsche sprookjesthema's, p. 75, zouden 
de preken nauwe!IJks mvloed hebben gehad, maar hij verme!dde niet dat de desbetreffende teksten 
in de negentiende eeuw diverse malen opnieuw werden uitgegeven. 
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duivel voorkomt en de smid een stoel en een kersenboom wenstY De titel is 
een verbastering van de 'Smid van Bieleveld' zoals dit verhaalvan Jiilich tot 
in Miinsterland werd opgetekend en ook in de Gelderse Liemers bekend 
was.44 Het had zijn naam te danken aan een laat achttiende-eeuwse voorstel
ling die door Jezu'ieten ten tonele was gebracht.45 In de Antwerpse ~empen 
werd de Smid en de Duivel behalve in Massenhoven en Zoersel ook m Ranst 
genoteerd. Daarin is er slechts sprake van een smid die de duivel verjaagt 
door hem in een tabakszak te lokken en op een pak slaag te trakteren.46 De 
vrouw uit Zoersel zal, omdat ze de smid Verholen noemde, het verhaal heb
ben overgenomen uit de bundel van De Mont en De Cock. 

De gevederde vrouw 

Het derde hier te behandelen verhaalcluster waarin een man de duivel te slim 
af is, staat te boek onder de naam Bringing an Unknown Animal (ATU 
1091). In Vlaanderen was dit weliswaar bekend, maar vanwege de enigszins 
pikante inhoud niet favoriet onder opvoeders. In De Meyers Catalogue heeft 
het dan ook maar vier vermeldingen (tegenover de dertig van de Smid en de 
Duivel)Y Een in 1968 in Belgisch-Limburg opgetekende variant Iuidt 
samengevat als voIgt: 

Een man was zijn fortuin kwijtgeraakt. Hij vloekte en kwam een heer 
tegen aan wie hij voor veel geld zijn ziel verkocht. Drie dagenvoordat 
het contract ten einde kwam, mocht hij een wens doen. Hij bedong 
dat de duivel het dier moest raden dat in zijn stal stond en dat hij zijn 
ziel kon houden ais het de duivel niet Iukte. 
"En toen ineens kreeg hij een gedacht. Hij haaide een emmerke 
siroop, schoor zijn vrouw overal het haar af en smeerde haar overal in 
met siroop. Hij had een reeks hennen gesiacht en to en begooide hij 

43 Piet Knabben, Sagenonderzoek in het zuidelijk dee! van de Belgisch-Limburgse Maasvallei (Leuven 
1970), nt. U/IV/-. 
44 Zie onder meer: Gottfried Hengen, Volk erzahlt. Miinsterlandische Sagen, Marchen und Schwanke 
(Munster 1954), p. 148-151; Gottfried Hengen, Sagen, Marchen und Schwanke des Jiilicher Landes 
(Bonn 1955), p. 278-279; Gottfried Hengen, Bergische Marchen und Sagen (Munster 1961), p. 43-
44; A. Tinneve!d, Vertellers uit de Liemers (Wassenaar 1975), p. 212-213. 
45 Bolte & Polivka, Anmerkungen, dee! II, p. 173: 'Ein Lustspiel "das weltberuhmte sogenannte 
~chmitgen vo~, Bielenfeld" ist einge!egt in ein 1771 zu Munstereifel aufgefuhrtes Jesuitendrama: 
Carl 1. Stuart . 

46 Hugo Hendrickx, Onderzoerk naar de sagenmotieven in het overgangsgebied Antwerpen-Kempen 
(Leuven 1962), nr.729. 
47 De Meyer, Le conte populaire flamand (zie noot 23), p. 100: Le gibier inconnu. In de oudere cata
logi staat het type gerubriceerd onder nr. 1183, o.a. J .R.W. Sinninghe, Katalog der niederliindischen 
Marchen-, Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenvarianten (Helsinki 1943), p. 31 [Folklore Fellows' 
Communications 132]. 
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zijn vrouw met de pluimen. Een halsband om de nek, een paal in de 
hoek van de stal en daar die vrouw aan vastgelegd. Die stond op han
den en voeten daar." 
De eerste duivel wist het niet en to en Satan zelf kwam moest die 
bekennen: "Ik weet het niet. Dat is een beest met uiers van voren en 
het heeft geen staart. Ik ken het niet, ge zijt vrij." 

Ook deze tekst herbergt een lichte discrepantie. De eerste duivel komt name
lijk om middernacht en als hij vertrekt is het elf uur. 48 Anders dan bij het 
Smid en Duivel verhaal uit Zoersel is nu geen overname uit een Vlaamse 
volksverhaalbundel te vermoeden want daarin figureert steeds een jager als de 
tegenspeler van de duive1.49 Deze verkoopt zijn ziel aan de duivel in ruil voor 
een onfeilbaar schot. Alleen als de duivel niet van te voren kan raden welk 
dier de jager in het vizier heeft, is het contract ontbonden. 

Waar het Limburgse verhaal redelijk betrouwbaar lijkt te zijn weergegeven, 
kan dat van de eerdere gepubliceerde teksten onmogelijk gesteld worden. 
Een Brabantse was, zoals het heette, 'naverhaald' en wel door Amaat Joos. 
Diens stijl komt onder meer tot uiting in de laatste regels: 

Zie! riep de jager, ginder ligt een groot stuk wild: noemt het aanstonds 
of gij zijt mijne ziel kwijt. De duivel keek goed en wou wat nader 
gaan. 
Neen! neen! zoo niet, sprak de man, hier blijven op eenen geweer
scheur afstand of anders zijt gij verloren. 
't Is een Hottentot, zei de duivel. 
Mis, mis, juichte de jager en sprong in de lucht. 't Is mijne vrouw! 
De duivel spoog wel vuur en vlam, maar hij was toch verloren en 
moest van schaamte wegloopen. 5o 

Ook de iets latere versie in het Brabantsch Sagenboek van Alfons de Cock en 
Isidoor Teirlinck is niet in een taal geschreven die onmiddellijk uit het 'yolk' 
afkomstig lijkt. Hier is het de vrouw van de jager die zonder haar man van 
te voren in te lichten zich vermomt als een onbekende prooi. 

48 Jos Venken, Sagenonderzoek in tien gemeenten in de Maasvallei (Leuven 1968), nr. 522, afgedrukt 
in: F. Roeck, Volksverhalen uit Belgisch Limburg (Utrecht/Antwerpen 1980), p. 101-102,217-218. 
Vgl. Stefaan Top, Op verhaal komen. Limburgs sagenboek (Leuven 2005), p. 189-190, nr. 269; 
Marie-Ghislaine Dreezen, Sagenonderzoek in het kanton Tongeren (Leuven 1%7), nrs. 1061, 1063. 
49 Met uitzondering van: De Meyere, Vlaamsche vertelselschat, dee! IV, p. 113-114: 'Hoe de geit op 
de were!d kwam'. In 1908 verte!d door een in Breda geboren naaister. 
50 Rond den Heerd, 24 (1889), p. 115-119. Het verhaal 'Van den jager en zijne slimme vrouw' op 
p. 119; Joos, Vertelsels van het Vlaamsche volk, dee! 1 (Brugge 1889), p. 52-55. 
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'Wacht, wacht!' zei de duivel; 'ik ben aan 't peinzen; het is geen vogel, 
geen wild dier, geen mensch.' 
'Zeg mij wat het is, anders is ons kontrakt gebroken!' riep de jager. 
'Ja, ja, het zeggen, het zeggen?' antwoordde de duivel. 'Wacht .... 
wacht ... Wel, bij Lucifer, ik weet het niet!' 

De bron van dit verhaal is dan ook niet de volksmond maar, zoals De Cock 
en Teirlinck opgeven, het boek van Marie de Ploennies, Legendes et traditions 
de la Belgique uit 1848, vrij vertaald uit het Duits door Louis Pire.51 De Cock 
en Teirlinck tekenden hierbij aan dat 'bijna dezelfde sage' bij Wolf was te vin
den en mondeling was verteld in Oudenaarde, Brugge, Dordrecht en 
Amsterdam en dus 'wijd verspreid' was.52 Marie de Ploennies was de tweede 
echtgenote van Johann Wilhelm Wolf. De Meyer heeft geen verwijzing naar 
deze twee laatste versies opgenomen in zijn Catalogue, hoewel hij de versie 
van De Cock en Teirlinck wel opvoerde. Wolf verzamelde zijn materiaal 
onder meer bij schrijvers en journalisten; in ieder geval hoofdzakelijk onder 
mannen uit de hogere standen. 53 Maar omdat De Meyer elders wel naar Wolf 
verwijst, kan dit niet de reden van de omissie zijn geweest. Hij zal het ver
haal als Nederlands hebben beschouwd en dat van De Ploennies als Waals. 

Het verhaal mag wijdverbreid zijn geweest, maar het is twijfelachtig of het 
wel een uitsluitend mondelinge traditie betreft. Het circuleerde in ieder geval 
als lied, onder andere in Duitsland en in Schotland, waar het in het begin 
van de negentiende eeuw werd opgetekend als onderdeel van een collectie 
van meest seksuele liederen getiteld: Secret Songs of Silence. 54 Het thema van 
de gevederde vrouw is al te vinden in de zestiende eeuw in een van de 
Meisterlieder van Hans Sachs, 'Der arm Kramer' (1531), alsmede in een 
Frans verzamelwerk, Le grand Parangon des nouvelles nouvelles.55 In de zestien
de eeuw is er een subtiel spel met betekenissen in het geding en is er sprake 
van lichamelijke inversie (de vrouw wordt omgekeerd aan de duivel gepre
senteerd), wat wijst op een omkering van betekenissen. De man die het 
contract met de duivel sluit is per definitie amoreel, maar in plaats daarvan 
wordt de vrouw die optreedt als zijn redder voorgesteld als de schuldige. Het 
met veren versieren van de vrouw maakt haar tot een vogel, om meer precies 

51 Marie de Ploennies, Legendes et traditions de la Belgique (Keulen 1848), p. 192-196. 
52 A. de Cock & Is. Teirlinck, Brabantsch sagenboek, dee! I (Genr 1909), p. 280-284. Johann 
Wilhe!m Wolf, Niederliindische Sagen (als in noat 7), p. 558-559, nr. 459. 
5.l Stefaan Top, 'Die Bedeutung Johann Wilhe!m Wolfs (1817-1855) und seiner Niederliindischen 
Sagen (Leipzig 1843). In: Erziihler und Erziihltes. Beiheft 4 Rheinisches Jahrbuch fUr Volkskunde 
(2006), p. 11-28, aldaar: p. 19,27. Onder de veertien bekende toe!everaars bevonden zich slechts 
twee vrouwen. 
54 Ian Spring, 'The Devil and the Feathery Wife', Folklore 99 (1988), p. 139-145. 
55 Duitse tekst in Ernst Tegethoff, Franzosische Volksmiirchen (Jena 1923), dee! I, nr. 22d. Zie verder: 
Bolte & Polivka, Anmerkungen, dee! I, p. 411-412. 
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te zijn een koekoek, en bevat zodoende een verwijzing naar ontrouw.% 
Traditioneel was Maria evenwel degene die de man hielp zijn contract met 
de duivel te verbreken. 57 Het heeft er dus alles van weg' dat de zestiende
eeuwse auteur bedoelde te zeggen dat Onze-Lieve-Vrouw ontrouw was 
geweest en daarmee in enigszins verhulde vorm commentaar leverde op de 
onbevlekte ontvangenis. 

Het is nog maar de vraag in hoeverre een verhaal naverteld kan worden, een 
traditie in stand kan blijven, wanneer de oorspronkelijke betekenis verloren 
gaat. Eenzelfde proces is te constateren bij een ander zestiende-eeuws dui
velsverhaal, waarin de duivel een wind moet vangen (ATU 1176). Dat was 
ooit een subtiele verwijzing naar een ziel die er vanachter uitkwam, maar ver
waterde in de loop der tijd ook tot een platte grol. 5S Het zou kunnen zijn dat 
de losse voorstellingen van een gevederde vrouw of een duivel die een wind 
probeert te grijpen op zich al sterk genoeg waren om overgeleverd te worden 
zonder de bijgaande betekenis. Wat evenwel zeker lijkt, is dat zo'n proces 
makkelijker verloopt op schrift dan in de mondelinge overlevering. Dat er 
tach iets van de seksuele betekenis van de gevederde vrouw bewaard is geble
yen blijkt uit het feit dat een door Alfons de Cock opgetekende versie naar 
de Kryptadia verdween, een niet eenvoudig toegankelijke reeks van interna
tionale erotische vertellingen. Meer dan een verwijzing naar de geslachtsde
len van het onbekende dier is daar overigens niet in te vinden. 59 

Als Wolf het verhaal hoorde in steden als Amsterdam, Brugge en Dordrecht, 
wijst dat niet direct op levende verteltradities onder 'het yolk' (hoewel schrij
vers en journalisten natuurlijk evengoed 'yolk' zijn). Wolfs zegspersonen ken
den het verhaal waarschijnlijk omdat ze het gelezen hadden. Het was onder 
andere opgenomen in een uiterst populair kluchtboek, De geest van jan 
Tamboer.GO Voor zover bekend verscheen de eerste druk hiervan in 1656 en 
werd het in de daarop volgende anderhalve eeuw liefst 21 maal herdrukt. 61 

56 Vgl. Rainer Wehse, 'Frau als unbekanntes Tier', Enzyklopiidie des Miirchens, dee! 5 (1987), kol. 
192-199. 
57 Rohrich, 'Teufelsmarchen und Teufe!ssagen', p. 258-259 (zie noot 9). Nog steeds verte!d in 
Limburg tijdens het sagenonderzoek, zie: Stefaan Top, Op verhaal komen: Limburgs sagenboek 
(Leuven 2004), p. 191, 196, 197,245-246. 
IS In de Italiaanse versies is de ge!ijkschake!ing tussen zie! en scheet het duide!ijkst, zie Suzanne 
Magnanini, Fairy-tale Science: Monstrous Generation in the Tales of Straparola and Basile (Toronto 
2008), p. 148-149. Zestiende-eeuwse Duitsers grapten over de zie! die niet door een zondige mond 
naar buiten kon. 
" StafLoots, Uit de vuildoos. Vlaamse erotische volksvertellingen (Antwerpen 1985), p. 81-82. 
60 Zoals Bolte al constateerde, Anmerkungen, dee! I, p. 411-412. Overgeschreven door Roeck in 
Volksverhalen uit Belgisch Limburg (zie noot 48), p. 218. 
61 P.P. Schmidt, Zeventiende-eeuwse kluchtboekenuit de Nederlanden (Utrecht 1986), p. 41-57. 
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Een geklauwden duivel kwam te wedden met een vierkante boer, dat 
hy alle vogelen kende die daar in de lugt zweefden; die boer daer tegen 
van neen, soo wees die boer hem allerly sorteringe van vogelen, van die 
op het water, op de aerde, en in de lugt haer gevederden, die hy al te 
mael kende, de boer niet slegt synde, om dese winst uit des duyvels 
klaeuwen te hal en, kleede syn wyf naekt uyt, besmeerde haer met teer 
en lietse to en in een tonne met veeren kruypen. De duyvel dit pluim
gedierte siende welk het hoofd tusschen de beenen hadde, seggende 
sulken vogel nooit gesien te hebben, die met twee monden, en geen 
neuse begaeft waer, enog en wist het self den ook niet af te beelde.62 

Maar deze tekst, hoe populair ook, kan niet aan de basis hebben gestaan van 
Wolfs verhaal, waarin immers een jager de hoofdrol speelt. Zoiets is hooguit 
te veronderstellen voor een van de versies waarmee hij werd geconfronteerd, 
misschien die uit Amsterdam. Het is mogelijk dat Wolfs toeleveraar de jager 
erbij verzonnen had; de latere negentiende-eeuwse Vlaamse teksten lijken 
hoe dan ook van Wolfs tekst te zijn afgeleid. Er waren evenwel nog meer 
bundeltjes met sterke verhalen in omloop en daarin is wel degelijk een ver
wijzing naar de jager te vinden. In de zeventiende eeuw ging het verhaal deel 
uitmaken van verzamelingen die dienden tat tijdverdrijf, om de verveling te 
verdrijven en 'een bezem door de melancholie te halen', zoals het destijds uit
gedrukt werd. Zo in de Traumende Musen-Freund, samengesteld in 1668 
door een zekere Ernst Wolgemuth, die zich als dokter en professor in de 
geheime Paracelsische geneeskunst afficheerde, gevestigd te 'Warhausen' in 
het 'Warnetal', ofwel in het huis van de waarheid in de vallei van de waar
schuwing. Het is dus op zijn minst twijfelachtig of deze hooggeleerde heer 
wel zijn eigen naam gebruikte en ook of de vertelsituatie die hij beschreef als 
authentiek kan worden beschouwd. Duivelsverhalen, waaronder die van de 
gevederde vrouw, zou hij immers van een kolenbrander hebben gehoord. Het 
enige dat daarover met zekerheid is te stellen, is dat er sprake is van het schie
ten van een vogel die de duivel nog nooit heeft gezien. In dit geval besmeert 
een 'aIte Wetterhex' zich met honing alvorens een zak met veren over zich uit 
te schudden.63 

De speciale variant waarin een jager een verbond met de duivel aangaat, is 
niet alleen in Vlaamse verzamelingen aangetroffen. Ook in Italie (drie maal) , 
Bohemen (twee maal), Duitsland en Polen (ieder een maal) komt het voor.64 

'" Weddenschap tusschen den Duive! en een boer, De geest van jan Tamboer (Amsterdam 1824), 
p.l02. 
63 Ernst Wolgemuth, Der traumende Musen-Freund [1668], p. 89-90. Andere anekdotenverzame
lingen zoals de Mancherley historien (1675) en de Lustige Gesellschaft heb ik niet kunnen raadplegen; 
vgl. Bolte & Polivka, Anmerkungen, dee! I, p. 411. 
" Krystyna Kasprzyk, Nicolas de Troyes et Ie genre narratifen France au xvi' siecle (Warszawa 1963), 
p. 71. 
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Zo'n verspreiding van een handjevol teksten over een tamelijk groot gebied 
wijst eveneens op een gedrukte overlevering en veel minder op lacunes in 
notities. In het grootscheepse naoorlogse Vlaamse onderzpek is het specifie
ke jagersverhaal opvallend genoeg niet meer aangetroffen. De gevederde 
vrouw verschijnt ofwel in de simpele versie, die heel goed afgeleid kan zijn 
van de tekst uit Jan Tamboer, ofwel samengevoegd met weer een ander dui
velsverhaal, dat van de gedeelde oogst (ATU 1030). In het laatste gevallijkt 
het een uiterst plaatselijke overlevering te betreffen, opgetekend in Sombeke 
in 1954 en op een steenworp afstand daarvan in Elversele in 1969.65 Zowel 
de thematische combinatie als de verschillende notities zijn eens te meer aan
wijzingen dat een mondelinge overlevering levendig kan zijn, maar tegelij
kertijd ontleend kan zijn aan een gedrukte tekst. Ook het verhaal van de 
gedeelde oogst is in verzamelingen van anekdoten te vinden.66 In een in 1964 
genoteerde versie uit de Gelderse Achterhoek, tenslotte, laat de man de dui
vel eerst spurriezaad uit de mest halen voordat hij zijn vrouw met stroop en 
veren versiertY Zoals hierboven al gesteld is dat eerste motief waarschijnlijk 
niet ouder dan de negentiende eeuw. 

Boer en duivel. Illustratie Robert Leinweber, in: Bruder 
Grimm, Kinder- und Hausmiirchen. Stuttgart 1893. 

65 In 1899 gepubliceerd in de Vlaamsche Zanten, zie: F. van Es, Waasch sagenboek (Gent 1943), 
p. 94-96. De latere versies genoteerd door Hugo Arens, Bijdrage tot de studie van de volkssagen in 
het Land van Waas (Gent 1954), nt. 113 en R. Callaert, Sagenonderzoek in Moerzeke, Hamme, 
Tielrode, Elversele, Sint-Niklaas, Temse, Steendorp en Kruibeke (Leuven 1969), nt. 199. Mogelijk gaat 
het hier zelfs om een familieoverlevering. 
66 Zie o.a. Hans-Jorg Uther, Miirchen vor Crimm (Mlinchen 1990), p. 263-264, 328. Bolte & 
Polivka, Anmerkungen, deel III (Leipzig 1918), p. 356-359. Uit de opgaven van de laatsten blijkt 
dat de specifieke combinatie van gedeelde oogst en gevederde vrouw ook is gepubliceerd in Zweden 
(een maal) en Frankrijk (twee maal). 
67 Henk Krosenbrink, De oele rop. Achterhookse volksverhalen (Aalten 1968), p. 140; Meertens 
Instituut, collectie Krosenbrink, verslag 102, nr. 14. 
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Een katholiek genre? 

Buiten de proto collen van de heksenprocessen zijn verslagen over een ver
bond tussen de duivel en een vrouw uitermate zeldzaam, en tijdens een judi
ciele ondervraging kwam eerder naar voren dat de duivel zijn teken had 
achtergelaten op het lichaam van een 'heks' dan dat deze laatste een schrifte
lijk contract had ondertekend. Dat was voorbehouden aan mannen, die het 
dan ook in de praktijk brachten.68 In de anekdoten figureren eveneens hoofd
zakelijk mann en die zich met allerhande listen aan het duivelspact onttrek
ken. Een vrouw was hooguit de duivel te vee!, al werd die laatmiddeleeuwse 
grap in de negentiende eeuw, althans in Vlaanderen nauwelijks meer ver
haald.69 Verhalen over het duivelspact horen dus in een mannelijke sfeer 
thuis, zelfs als ze zo af en toe door vrouwen verder werden verteld. 

Wanneer de duivel in het geding is, zit er hoe dan ook een adder onder het 
'volkse' gras aangezien de figuur van de duivel vanuit kerkelijke kant is geYn
troduceerd. Zelfs al mag dit bij deze en gene zo zijn aangeslagen dat het wel
licht ook zelfstandig had kunnen voortbestaan, er is desondanks een blijven
de invloed te vermoeden van de katholieke geestelijkheid op het doorgeven 
en verspreiden van duivelsverhalen.7° Nederlandse versies van zowel de Smid 
en de Duivel als de Gevederde Vrouw onderstrepen dit, want die komen vrij
wel zonder uitzondering uit katholieke hoek.?! De negentiende-eeuwse 
geestelijken en onderwijzers moeten daarbij niet zozeer gezien worden als 
etnografen dan wel als opvoeders. Hun teksten mogen wellicht zo af en toe 
door het 'yolk' zijn verteld, ze waren in ieder geval voor het 'yolk' bedoeld, of 
ze nu op school voorgelezen werden tijdens de les of afgedrukt in een bun
del die als prijs werd uitgereikt. Dat verleent een extra lading aan een verhaal 
dat in de mondelinge traditie terecht komt. Zeker wanneer het de leden van 
het onderwijzend personeel (en daar kunnen ook studenten toe worden gere
kend) zijn die navraag doen naar verhalen, zal men geneigd zijn geweest 
terug te vertellen wat eerder op school was opgevangen. 

68 Zie voor Nederland: Hans de Waardt, 'Met bloed ondertekend', Sociologische gids 26 (1989), 
p. 224-244; vgl. Soili-Maria Olli, 'The Devil's Pact: a Male Strategy'. In: Owen Davies & Willem 
de Blecourt (red.), Beyond the Witch Trials: Witchcraft and Magic in Enlightenment Europe 
(Manchester/New York 2004), p. 100-116. 
69 ATU 1164. Niet in De Meyer, Le conte populaire flamand. 
70 Ook geopperd door Marcel van den Berg, De volkssage in de provincie Antwerpen in de 19de en 
20ste eeuw (Gent 1993), p. 1875. 
71 Theo Meder & Cor Hendriks, Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de Collectie 
Boekenoogen (ca. 1900) (Amsterdam 2005), p. 250-251 uit Castricum; p. 562-566, eveneens uit 
Castricum; p. 566-568 uit Den Haag. Zoals Boekenoogen al opmerkte, stemde de laatste versie 
(zonder duivel maar met de dood) overeen met het gedicht 'Philemon' van Hendrik Tollens uit 
1844. Tollens was rooms geschoold en zijn ouders kwamen uit Gent. 
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Nochtans zat er ook een andere kant aan de verhouding russen onderzoeker 
en zegspersoon. Smidje Smee portretteert bijvoorbeeld een bij vlagen blij
moedig katholicisme: de hoofdpersoon leeft er vrolijk op'los, ontloopt des
ondanks de hel en belandt sams zelfs in de heme!. Opvoeders hadden hier 
duidelijk problemen mee aangezien aan het einde het meest gesleuteld werd. 
En volgens Wesselski was het 'Huis halverwege' een typisch Nederlandse, dat 
wil zeggen Vlaams katholieke oplossing.72 Het laat zich ook aanzien dat 
katholieke opvoeders niet echt gecharmeerd waren van de seksuele implica
ties van de Gevederde Vrouw, wat zowel de reden kan zijn dat het verhaal veel 
minder werd gepubliceerd als dat het later ook weinig werd opgetekend. Dat 
het desondanks werd verteld, duidt erop dat de katholieke belering geen een
zijdig proces was, maar dat de verhalen ook een reactie en commentaar erop 
inhielden. Dat komt in de sagen, dat wil zeggen in de voornamelijk monde
linge overleveringen (hier grotendeels buiten beschouwing gelaten), nog ster
ker naar voren. 

Duivelsverhalen bevinden zich derhalve op het kruispunr van overleverings
vorm en genre. Er is geconstateerd dat de duivel alomtegenwoardig is omdat 
hij in zoveel verschillende genres voorkomt. Dat is discutabel en in ieder 
geval zijn er vraagtekens te zetten bij het optreden van de duivel in de tover
sprookjes. Het verhaalcluster Smid en Duivel is weliswaar als een illustratie 
opgevoerd 'van het probleem hoe precies een genre af te bakenen', wat even
wel niet tot de conclusie hoeft te voeren dat het dan een 'Schwankmarchen' 
zou betreffen.73 Het verschil in classificatie russ en De Smit en de Duivel 
(ATU 330) enerzijds en de Gevederde Vrouw (ATU 1091) anderzijds, dat 
wil zeggen tussen een als toversprookje en een als over een domme duivel 
geafficheerd verhaal, is direct terug te voeren op hun voarkomen in de 
Kinder- und Hausmarchen van de broeders Grimm. De gevederde vrouw is 
daarin slechts een motief in een Blauwbaard verhaal van Dortchen Wild, dus 
niet onmiddellijk kenbaar als een toversprookje.74 De Smid en de Duivel was 
daarenregen wel een volwaardig KHM verhaaU5 In Vlaanderen werd 
'Smedje' een sprookje omdat het deel uitmaakte van een verzameling van 
moralistische verhaaltjes voor kinderen.76 De Amusante Kindervertellingskens 

n Volgens hem werd de 'eerste kroeg aan gene zijde' (Jenseitswirtshaus) door een Nederlander inge
steld, Wesselski, 'Der Schmied von ]ilterbog' (noot 19), p. 208. 
73 Harlinda Lox, 'Schmied und Teufel', Enzyklopadie des Marchens, deel12 (2005), kol. 111-112. 
74 In mijn artikel 'On the Origin of Hansel und Gretel: An Exercise in the History of Fairy Tales', 
Fabula 49 (2008), p. 30-46, noot 57 heb ik in navolging van Walter Scherf het verhaal van 
Dortchen Wild een 'niet-Perrault' versie van Blauwbaard genoemd. Bij nader inzien zal invoegen 
van vreemde elementen een specifiek kenmerk van het Wild repertoire zijn geweest. 
75 Hans-Jiirg Uther, Handbuch zu den "Kinder- und Hausmarchen" der Bruder Grimm. Entstehung
Wirkung - Interpretation (Berlin/New York 2008), p. 185-19l. 
76 Vermoedelijk was het, evenals de stukjes van Perrault, ook uit het Frans vertaald. Perraults 
sprookjes verschenen wel meer in combinatie met andere - in dit specifieke geval staat het echter 
nog niet vast, vgl. Paul Delarue, Ie conte populaire jranrais (Paris 1957), p. 346-364. Wel werd 
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immers 'diende tot vermaekelyk tydverdryf der jonge kinderen en andere 
personen. benevens eene zede-Ieeringe, gevoegt agter elk vertellingsken tot 
nut en voordeel der jonge jeugd'. Dat sloeg natuurlijk vooral op de teksten 
van Perrault maar gaat net zo goed op voor 'Smedje'.77 

In de sagen is er doorgaans weinig sprake van bei:nvloeding door gedrukt 
werk, hoewel het ook daar niet helemaal afwezig is. Her recept om de duivel 
op te roepen, liefst op een kruispunt, is beslist afkomstig uit een toverboek. 
En men kan zich afvragen of de grote populariteit van het onbetwist mon
delinge verhaal over de duivelsschuur niet mede een schriftelijke component 
heeft, zeker als in overweging wordt genomen dat het behalve in Vlaanderen 
ook in Noord-Duitsland bekend is, maar nauwelijks in Nederland. 78 In de 
sagen kan men ook niet zo makkelijk onder een verbond met de duivel uit
komen als in de anekdoten en is er vaak sprake van een dramatische afloop.79 
In dat opzicht past een van oorsprong protestants Faustverhaal in een katho
lieke mondelinge traditie. In de sagen hoeft men ook niet de duivel te slim 
af te zijn om een pact te verbreken en kan men eenvoudig een priester in de 
hand nemen. 

Die verschillen met moralistische vertellingen en moppen duiden evenzeer 
op een verschil in genre als op een verschil in overlevering. De hier bespro
ken verhaalclusters werden althans voor een belangrijk deel gestuurd door in 
druk vastgelegde voorbeelden, daarbij in meer of mindere mate geholpen 
door katholieke opvoeders. Dat dit vooral opgaat voar het cluster dat meer 
dan een halve eeuw lang als boegbeeld heeft gediend voor een onbesmette 
mondelinge overlevering,80 moet te denken geven. 

omsrreeks 1816 vrijwel hetzelfde verhaal aan de broeders Grimm gestuurd, zie Bolte & Polivka, 
Anmerkungen, deel II, p. 170. Marie Hassenpflug die eind 1812 de broers haar eigen versie vertel
de, baseerde zich mogelijk ook op een Frans voorbeeld, vgl. Uther, Handbuch, p. 468-469. 
77 'De Vertellinge van Jantje met zijn Vliegerken', eveneen in de Amusante Kinder- Vertellingskens 
opgenomen, heeft naar het zich laat aanzien geen nawerking gekend. . 
78 V gl. Jurjen van der Kooi & Theo SchUster, Die Frau, die verlorenging. Sagen aus Ostfriesland (Leer 
2003), p. 174-175. 
79 Van den Berg, Volkssage (zie noot 70), p. 1878; Top, Vlaams Brabant (zie noot 39), p. 280. 
80 Vgl. Stefaan Top, 'Cultuurpolitiek en volksverhalenstudie in Vlaanderen (1839-2000)', 
Volkskunde 109 (2008), p. 1-26, aldaar p. 23. 
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