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Nederlandse sprookjes in de negentiende en twintigste eeuw

Verteld, verzameld, gedrukt

Theo Meder

hl H¡eroverl. Aarssen en

W longenburger, De tddi- €n.ultuur-

p¿iling in de urijk¿n Lonbok ¿n Tronsuodl.

Àmsterdem 2ooo (te¡ perse),

Wie door het Sprookjesbos van de Efteling loopt met Nederlandse

kinderen van pakveg zeven à achtjaar oud, die heeft als het goed is

weinig uit te leggen. De kernmomenten uit het sprookiesbestaan

van Roodkapje, Sneeuwwitje, Doornroosje, de wolfen de zeven

geitjes en Hans en Grietje die we daar uitgebeeld zien, dienen door

Nederlandse kinderen van die leeftijd (en door alle ouderen) feilloos

herkend te worden. Want sproo$es beho¡en - ofwe willen ofniet -

tot ons culturele erfgoed: jong en oud kent ze voo¡ het leven, Op

deze uitspraak valt natuurlijk wel wât âfte dingen. Immers, hoeveel

sprookjes kennen we eigenlijk? En kennen bijvoorbeeld de inwoners

van Nederland met een (recente) allochtone voorgeschiedenis de

sproo$es ook?

Om met de laatste vraag te beginnenr eind rg98 heeft een team

van taalkundigen en volkskundigen een enquêæ gehouden in de

Utrechtse multiculturele wiiken Lombok en Transvaal. De enquête

behelsde een taal- en cultuurpeiling en is gehouden als een aselecte

steekproefonder roo/o van de 3ooo huishoudens in Lombok en

Transyad. [Ì] Die 3oo huishoudens hebben we niet alleen gevraagd

naar de talen die er thuis gesproken en gelezen worden, maar ook

naar de kennis van bepaalde culturele fenomenen. En zo hebben we

ook gewaagd naar de bekendheid met een aantal verhaal.ûguren,

namelijk Aicha-Kandisha (een Marokkaanse heksenfiguur), Anansi

(de spin), Klein Duimpje, Nasreddin Hodja (een Turkse geestelijke

met Uilenspiegel-achtige trekjes) en Hans en Grietje. Over de taal-

en cultuurpeiling is een aparte publicatie in voorbereiding, maar

een van de uitkomsten is, dat onder autochtonen Hans en Grietjþ

en Klein Duimp.je overbekend zijn: respectieveljk 99 en rooqo van de

autochtonen kent ze. En onder de allochtonen vdt het ook niet tegen:

respectievelijk 74 en 7zolo kent deze sprookjesfiguren. De jonge

allochtonen scoren nog beter. In de leeftiidscategorie vân âcht tot en

met twintig iaar kent zelfs 95oio van hen Klein Duimpje en Hans en

Grietie. Hier laat de invloed van de school zich voelen, want van hun

ouders hebben de ki¡deren deze sprookjes doorgaans niet gehoord,

de ouders va¡ Surinaamse he¡komst uitgezonderd. Als culturele

Anans¡ de sp¡n. lllustretie van Noni Lichtveld uit: Johan Ferr¡er, H¿t grote Ar'dnsiboek.

's-Hertogenbosch [enz.] [i986].
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fenomenen zijn sprookjes als die van Hans en Grietje en Klein
Duimpje qua bekendheid van dezelftle o¡de als Sinterklaas en kerst,
zowel onde¡ autochtonen als onder allochtonen.

VOLKSVERHÀLEN EN SPROOKJ ES

Sprookjes worden in deze bijdrage met nadruk bezien vanuit een

bepaalde discipline. Datis in dit geval nier de lenerkunde ofde boek-
wetenschap, maar de volkskunde ofetrologie. Het vak volkskunde
houdt zich - globaal gesproken - bezig mer de bestud€ring van de

cultuur van het dagelijkse leven. Tot de calon van de volkskunde
worden onder meer gerekend: feesten en rituelen, materiële cultuur,
volksreligiosiæiq volksverhalen en volksliedjes. Sproo$es maken
uiteraard deel uit van het volksverhaalonderzoek, en vanuit deze

invalshoek is deze bijdrage totstandgekomen. Ande¡e soorten volks-
verhalen zi.in onder meer de fabel, de sage, de legende, de mop,
het raadsel, het broodje aap-verhaal, de familiegeschiedenis en de
persoonlijke vertelling. Wat al deze genres met elkaar gemeen

hebben, is dat zij op euig moment (ten minste ook) een mondelinge
overlevering gekend hebben. En alhoewel de mondelinge over-
levering een centrâal criterium vormt binnen het volksverhaalonder-
zoek, heeft recent onderzoek aangetoond dat ook de mondelinge
overlevering het vaak niet kan stellen zonder de scfuiftelijke over-
levering. In heden en verleden blijken mondelinge en schriftelijke
overlevering in een voortdurende wisselwerking met elkaar te staan,

en voedt het ene circuit het andere. Mondelinge volksverhalen zijn
biivoorbeeld in volksboekjes, almanakken, kluchtboeken, sproo$es-
bundels en 'hoge' literatuur terechtgekomen, en op zijn beurt heeft
dit schriftelijke materiaal weer mondelinge vertellingen vooft-
geb¡acht.[2]

A.ls we het genre van het sproo$e nader bezien, dan tekent zich
een vertelling afdie zich in veel gevallen aßpeelt tussen ,er was

eens...' en 'ze leefden nog lang en gelukkig'. De openingsformule is
heel toepasselijk, want een van de belangrijke kenmerken van een

sprookje - in tegenstelling tot de sage - is dat de gebeurtenissen zich
doorgaans afspelen in een onbestemd (vaak feodaal) verleden op
een onbepaalde plaats. De openingsformule kondigt ook fictie aan,
en nodigt het gehoor uit om zich bewust te laten meevoeren in
een fantasiewereld. De hooftlrolspelers in de sprooþes zijn geen

historische personages, maar fictieve personen die slechts bij uit-
zondering een gefìxeerde naam meekrijgen (zoals Doornroosje,

[2] Zie hieroverJ.Ì"n der Kooi,

volksvethalen in Ftiesla¡,¿. Lectlw en

non¿elinge oúe euetin!. Een tÍpen-

cdtølogus. cron¡ngen r9E4 (m.n.

¿jo-¿75) enJ. van der Kooi,'Het
sprookje tussen orele e¡ lchrift€-
lijke overlevering', in: T. Dekker

en I Meder (r€d.): Von Dond¿lin,

uethøol tot lhenopûtk. De uaø etin!
en ûceptie uon tprcokjes.Ihema-

n u m mer Volkrlendig bull¿tin 24

(r998), âfl. ¿, 138-254.
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[3] overde hier behendelde genre-

kenmerken z¡e men onder meer

M. Lüth¡, Md¡chen. Stuttgert r964;

L. Röhr¡ch,'Etzählforschung', in:

R.W Brednich (red.), Grund¡¡rs der

vollskund¿. Einführur'g in ¿ie For

tehungfel¿et ¿et Eurcp¿ischen Elhno-

logþ. ze dt. Be tjî 1994, 421-448i
en de inleidingbijT. Dekker,J.ven

der Kooien l. Meder, Yrn,{hddin tot

Zwoon kleef aøn. Lexìcon vøn sprookjts:

ontitdon, ontuiklcling, udridties.

Ntmegen 1997.

[4] Z¡e de cåtelogus mn A. Aârne

en S. Thompson, Th¿ tg?¿softh¿

folktok. A ddssifcdtio¡ dnd bjblio-

grdplq. Helsink¡r964.
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Sneeuwwi$e, Klein Duimpje, Hans en Grietje, Roodkapje, Assepoes-

ter). Niet zelden behandelen sproo$es een conflict ofeen opdracht,

waaldoor een reeks val avonturen vol hindernissen moetworden

beleeftl, die de held ofheldin tot een goed einde moet zien te

brengen. De uitgangspositie van de held(in) is vaak niet florissant:

de jongeling wordt te dom geacht, wordt miskend, achtergesteld of
zelfs bedreigd. Uiteraard is hie¡door de t¡iomfaan het slot des te

gtoter. De formule waarmee het sprookje afsluit, is naar de geest al

even typerend: 'En ze leefden nog lang en gelukkig'. De afloop van

een sprookje is in de regel optimistisch: de heldi¡ trouwt met de

prins, de held heeft de draak verslagen, de a¡me man kan de rest van

zijn bestaan in weelde leven, ofde onaanzienlijke maak een grote

sociale promotie. Kenmerkend voor veel sproo$es is voorts dat de

helden tijdens hun avonturen geconfronteerd worden met boven-

natuurlijke tegenstanders (tovenaars, reuzen, duivels, draken, heksen

en dergelijke) en allerhande vormen van toverij. Doorgaans worden

deze confrontaties als volkomen vanzelfsprekend afgeschilderd:

in deze sprooþes kan het aardse naadloos overgaar in het boven-

nanrurlijke. Even gewoon is het dat de helden erin slagen om tover-

voorwerpen te bemachtigen, ofde hulp van dierhelpers te verkijgen.
Bij het verslaan van de tegenstanders zijn verregaande vormen van

list en geweld geoorlooftl. De held ofheldin is meestal een adoles-

cent die zich uiteindelilk een plaats in de wereld verovert. Een laatste

kenmerk van het sprookje is de veelvuldig voorkomende 'drieslag':

een herhaling in drieën die oploopt tot een climax (bijvoorbeeld drie

beproevingen;.[3J

De meeste kenmerken die zojuist zijn besproken, gelden eigenlijk
vooral voor het zogenoemde wondersproo$e, een van de meest

favoriete sprookjessoorten. Maar binnen het genre van de sprookjes

bestaan meer subge¡¡s5.[4J ¡¡ ds ss¡5¡s plaats is daar het diersprook-
je, waartoe ook de fabel behoo¡t. Daarnaast onderscheiden we grof-

weg nog het eigenlijke sprookje en het gappige sprookje, welke

laatste in het Duits adequaat omschreven wo¡dt als Schuankmdrchen.

Het eigenlijke sproo$e valt weer uiteen in het wondersproo$e, het

legendesproo$e, het novellesproo$e en het domme duivel-sprookje.

Zoals gezegd is van dit viertal het wondersprookje tot op heden nog

het meest populair. Hier komen we de haast overbekende ve¡halen

tegen: Zwaan kleefaan, Hans en Grietje, Klein Duimpje, De kikker-

koning, De gelaarsde kat, Aladdin, De prinses op de erwt, Ali Baba

en de veertig rovers, Tafel$e dekje en dergelijke. Kenmerkend voor
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het legendesprookje is dat de held op zeke¡ moment een onEnoeting
heeftmeteen bübels personage (fezus, petrus, een engel, de duive.l),
en dat de veftelling een stichtelüke strekking heeft. Het novelle-
sproo$e is vooral een spannend avonturenverhaal, en onderscheidt
zich van het wondersprookje door het ontbreken van magische of
bovennatuurlijke elementen. De thematiek yan het domme duivel-
sprookie is de confrontatie van de held met een niet âI te snuggere
duivel ofmensenetende reus, waarbij laatstgenoemde telkens ten
prooi valt aan de listen van de held.

SPROOKJES EEN KINDERGEN RE?

Met deze constateringen keren we terug naar de vraag ofhet fhans
bekende sprookjescorpus wel een realistische afspiegeling is van het
historische sprookjesarsenaal. Een tweede vraag is ofsprookjes wel
éen kìndergenre vormen.

Om met het laâtste te beginnen: sprookjes worden vandaag de dag
bovenal aan kinde¡en verteld, en naar een sprookjespark gaat men
bijvoorkeur met kinde¡en. De speelfilms van Walt Disney die op
sprookjes zijn gebaseerd - Sneeuwwitje, DooÍßoosje, BeIIe en het Be?st,

AJr'ddin, De Kleine Zeemeermín - richten zich primair op een kinder-
publiek. De sprookjesboeken in de (boek)handel zijn voornamelijk
kinderboekent5l, en audiocâssettes, cd,s, videobanden en cd-roms
met sprookjes zijn ook al voor kinderen bedoeld.

Voorvolwassenen verschijnt er niet zo heel veel, De iecente serie

'Sproo$es uit de Wereldlireratuur, van uitgeverij Elmar en de nieuwe
Duizend'en-één-nacht-editje yan Uitgeverij Bulaaq bedienen een vol-
wassen publiek. Ook de reeks 'Sprookjes vân de Lage Landen,van
Eelke de Jong en Hans Sleutelaar uit dejaren zeventig lijken meer
voo¡ yolwassenen bedoeld te zijn.[6J Voor een volwassen Fries leze¡s-
publiek zijn de zwen kloeke delen met 'Fryske folksfo¡halen, van
verzamelaar Ype Poortinga uit de jaren zwentig en tachtig. [zJ ¡¡ ¡g¡
verleden zijn bundels metverzamelde volksverhalen wel legitimaties
geweest voor de eigenheid van een bepaalde taal en cultuur, en de
reeks van Poortinga is hier een late exponentvan: de boeken tonen
ruimschoots aan dat de Friezen over een eigen taal en vertelcultuur
beschikken. [8] Deze reeks volksverhalen heeft met zijn typenregister
en commentaar bovendien ook wetenschappelijke pretenties. Tot
slot is daar nog de veertiendelige reeks 'Onze Volksverhalen,, die in
de jaren zeventig en tachtig onder redactie van Tjaard W.R- de Haan
is uitgegeven bij uitgeverii Het Specrrum.[9ì Ook deze reeks, globaal
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[5] H¡€rbij doelik, ânderr dan

H. [oÌ, nì€talleen op het'lìtereire'
kinderboek, me¡r ook op wat zij

noemt het'nivellerende en gecom-

merc¡elìseerde supermarh- en

boekenclubaanbod'. Zìe H. Lox,

'De ontu¡¡kkeling vån volkssprookjes

tot kind€ßprookjes. De gebroedeß

cr¡mm en het e(tuele sprookjes,

lends(hap ¡n Vleenderen', in:

cotfuløonse z¿nten 70 (1gg5), eît-
2-1, 167-177 , citaat op 167 .

[q Zie t. deJongen H. Sle¡]telaar,

sptookiet utn ¿e Llga- Londen.

Amsterdem 1922; ldem, Ni¿!De

sptookjes uûn de Loge Lon¿?n.

AmsterdÂm i974j ldem, Honderd

et een sprookJes v1n de Loge Lan¿en,

Amsterdem l9Z9;en een s€lectie

h¡eruitgepubliceerd als E. deJong

en H. Sleutelaar, Sproolj¿s udn de

Ldge Ld¡d¿n.lngeleid door H. Pleij.

Amsterdam i996.

[7] Y Poortingå, D? rin3 fon it ljorht.

Frgsks folksfo¡h¿i¿n. B¡arn [enz.]
1976; ldem, lt fls¿r¿n/ skip. frqske

folktforhllen fo¡reld truch Steûen ¿e

Bruin. Baarn [enz.] t9Z;ldem, Ds

held en de draek. Follsforholen fan Roel

Pit¿ru de Jong- Ba¿rn [enz.] i 978;
lden, De foet føn ¿e rcinbôle.F ¿tke

folksfeúolen. Baa-n lenz.l 1g7gj

ldem, Itjoud¿¡ skodkspul. tolks-

fetholen føn Steuen ¿e B¡uitt- Baarn

lenz.l r98oj ldem, D¿ pr¡rrop fit€¡s-
'fuotten. tolksff¡holen fon Roel Pitets de

Jonr. Eearn [€nz.] r98i; ld€m,

Hûn¿eft pûn klîntsjes en in kone fol
lltsjil¿. tqske (olkletholen. Eeant

lenz.l 1982.

[8] Het bezit ven een'e¡gen,ver-

te¡cültuur is netül]rlt k tamelü k

betrekkel¡jk, âengezien de meeste

volksverhalen internationeal ven

kerakterztn. De e¡genhe¡d schuilt
in deta¡ls en voorn¡melik in hetfe¡t
dat deverhålen in het Fr¡esverteld

zrjn.

[9] VoorNederland: W. de Blécourt,

Volktuetholen út UÌechf en hef 6ooi.

Utrecht [enz.] 1929' ldem, Volks-

ueúok¡ ui¿ Noord-Brob¿nt. Utrecht

lenz.l 1980 en ldem, Volksueúol¿n

uhN¿/erldndsIiflburg. Utrecht [enz.]
198i; Á. 8uter, Volkus¡hdlen uit

Ou¿¡ijssel. Utrecht [enz.] 1981 ;

W. celdol Volku¿údl¿n uitze¿ld¡d ¿n

d? zu¡dholl¿ndr€ ¿ildn¿¿n. Utrecht lenzl

r979;Tj. WR. de Haan, Volksueihølen

ùit G¡orinren. Utrecht [enz.] 1979'

J.van der Koo¡, Yollrtu¿úokn uit

f ¿slond. Utrecht [enz.] 1979;

c.J.H. Krosenbrink, yolkue¡hole[ úit

6¿l¿¿rl¿nd. utrecht [enz.] 1979;

HJ. Prâkke, Volkru¿ ¿l¿n uit Drcnth¿.

Utrecht [enz.] 1980; en B. SliSgers,

volksuerhrkn uit Noord- ¿n Zuid-

Holldn¿. utrecht [enz.] 1980. Voor

Vlaanderen: I'1. L,an den Berg, V0ik5-

us¡hohn uitÁntú¿rpen. utrecht [enz.]

198r; R.van der l¡nden en L. CumPs,

Vollrueúdl¿n ú it oost- €i \,v¿st-

Vlodnd€r¿n. Utrecht [enz.] 1979j

f. Ro€ck, V0lksu¿ihdl¿n uit 8?lgisúh

li,nburr. Ufecht lenz.l tgEojen

s. Top, Volku¿rhdl¿n uit vl¿dûs

Brûbûnt. Utrecht lenz.] r982.

lrol zie ook N. Heimeriks enw van

Toorn (red.), Ds hel¿ Bib¿lebortt¿

be¡g- De getthir¿uis ùon hef kin¿er

boeki¡N¡¿e onl et'yl¡on¿erct' v¿n ¿¿

Mid¿¿l€¿uusn tot hsd¿¡. Amst€rdam

rg89,261. opt€merkt moet worden

dat hetsprookje in D¿ h¿l¿ Bibelebon-

trs b¿rg een tâmeltk stiefmoed€r-

l¡¡ke beh¡ndeling kr¡igt.

hrl Zie o.â. M. Draak, Het u¿ ooP

vltt hef Ne¿elon¿se sptookje.

Amsterdåm 1960 en vån dezelfde

euteur lt'¿enoekingen over de Ronon

urn Wokú¿jn. (Met eanvullend

hoofdstu k ove r 'Het walewe¡n-

onderzoek sinds 1936'). Groningen

[enz.] r975; T, Meder,'Esmoreitl

de d ramatisering ven een onttoverd

sprookje', ¡n: Qu¿¿st¿ 3 (1996), åfl. t,
18-24i en Dekker, Vân der Kooien

Meder, Vdn Aloddin, i62-165 en

139-344

[i2! Zie over hetvolksbo€k Vdnde,ì

j}ñ!en leheercn Jocke bijvoolbeeld 1.

Meder,'Een zoen voor Sneeuù\¡/¡tje.

over de veranderlükhe¡d van

sprookjes', inr Volkskun¿ig bulletin 24

(r998), 274-295, in het bijzonder

29!i ålsmede Dekker, Ven der Kooi

en Meder, VdÌì Alrddin, Sr-83.

h3l H. Plerj, Drom€n u¿,ì co.ogne

Middel€euuse fontrsi¿¿¡ ouer h¿t uol

mo¿lt¿ ku¿n.Àmlerdam 1997; en
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opgedeeld in provincies, heeft met zijn commentaar en blonvermel-

dingen wetenschappeliike pretenties. Daarmee houdt het voor vol-

wassenen wel op. De mârlc voor sprookjesboeken voor kinderen is

vele malen groter.

Feit is dat sprookies in het verleden niet bii uitstek een kinder-

genre hebben gevormd.Eol Het mondelinge volksverhaal, en ook

het sproo$e, was eeuwenlang het boekvan de arme man en vrouw'

De plotvan sommige Middelnederlandse (lidder)romans en toneel'

stukken voor een volwassen publiek blijk op internationale sprook-

jesstofgebouwd.Erl Voksboekjes die wii thans tot de sProokjesstof

rekenen, hebben eeuwenlang hun weg gevonden naar een goeddeels

volwassen lezerspubliek.[ 2] Het leugensprookje ovel luilekkelland

(ofCocagne) kennen we in de Nederlanden vanafcirca r5oo en

behoorde destijds tot hetvolwassen feestrePertoire. Was het aan-

vankelijk de dagdroom van de gewone mens over een overvloed aan

voedsel en drank, lâter wordt de ve¡telling ingezet in een moreel

offensieftegen luiheid en potverteren. Gâandeweg ontdoet het

sprookje van luilekkerland zich weer van deze didactiek en doet het

aardse paradijs van ongelimiteerde snoeperij en kindewermaak zijn

intrede. Langzaam maar zeker zak de thematiek dan aftot de

kinderkamer. Er t¡eedt daarbij een Ploces van V€rhcrmlosung op; niet

alleen de didactische angel van de noodzaakvan deugd en nijverheid

verdwiint uit hetverhaal, mâar ook de grovere verhaalelementen

worden weggewetkt. E3l

Ook de gebroeders Glimm, de pioniers in het wetenschappelijke

sprookjesonderzoek, hadden met hun verzamelde sprookjes niet

uitsluitend een kinderyubliek oP het oog, getuige de titel Kind¿r- und

Htusmfuchen. Uitgeverij Lemniscaat gafze eind iaren zevent1.gweer

uit onder de titel Sp roolges voot lond n g¿zin.[r4l Het beÛofeen

uitstekende, letterlijke vertaling van alle oorspronkeliike Grimm-

sprooldes, maar bleek geen groot succes: de teksten werden door

kinderen als te moeiliìk ervaren.[r5] In veel sprookjesboeken met

mooie plââties en grote letters wolden de Grimm-sprookies in ver-

eenvoudigde vorm naverteld en uitgegeven. De taâl in deze uitgaven

is wat simpeler, en bePâalde gruwelijke elementen zoals die bij

de Grimms voorkomen, worden regelmatig weggewerkt' Zo wordt

de wens tot kânnibaìisme van Sneeuwwitjes stiefmoedervaak

verz\tegenr âls bewiis voor de moord op Sneeuwwi$e eist ze in de

Grimm-ve¡sie haar longen en lever op. Uiteindeliik eet zij de lever en

de longen op van een iong wild zwiin, dat in Sneeuwwitjes plaats is

Nederlandse sprookjes in d L negentiende e|' tuintigsle eeuw
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geslacht. Evenmin wordt tegenwoordig nog vaak vermeld dat er op
de bruiloft van Sneeuwwitje voor haar stiefmoeder ijzeren pantoffels
op het urur staan. De stiefmoeder krijgt de roodgloeiende schoenen
aangetokken en danst tot ze er dood bij neervalt. Op de regel van de
Verhatmlosung en'verkinderlijking, van splooldes bestaa¡ natuurlijk
ook uiøonderingen- Om bij Sneeuwwitje te blijven: in de toneelversie
die Jules Deelder in r99ó maake voor het Ronerdamse )eugdtheater
Hofplein wordt het gruwelelement van het kannibalisme juist weer
expliciet vertoond. En ook in het meeÌmaals bekoonde kinderboek
Zwart als ínkt uit rggT inüoduceeft Wim Hofman weer verschillende
gruweluKneden. uur

Een ander proces datwe zien opheden, is caaonvorming, Uit
het enorme ¡eservoir aan sprookjes is slechts een selectie populair
gebleven. Tot de 'evetgreens, behoort onde¡ andere een aantal zo-
genoemde 'kindersprookjes,. Dat zijn sprookjes die niet alleen
bestemd wa¡en voor kinderen, maar waarin ook kinderen de hoofcl-
rol spelen, zoals Roodkapje, Hans en Grietje, en Klein Duimpje.
Maar ook van andere sprookjes ligt de populariteit min of meer vast.
Een enquête onder Duitse jongeren uit 1995 levert de volgende top-
tien op van de thans bekendste sprookjes in Duitslând:[r7]

r. Sneeuwwitje

z. Hans en Grietje

3. Assepoester

4. Roodkapje

5. Doornroosje

6. De kikkerkoning

Z. Het dappe¡e kleermakertje

8. V¡ouw Holle

9. Rapunzel

ro. De wolfen de zeven geitjes

De meest geliefde sprookjes kunnen in een topdrie uitgesplitst
worden naar geslacht:

METSJES

r. Assepoester

z. Doornroosje

3. Sneeuwwitje

IoNGENS
r. Hans en Grietie

2. Het dappe¡e kleermakertie

3. De gelaarsde kat

I Meder, 'lRecensie v¡n] Herman

Pleij, Dronen uøn Cocøgne. Middel
eeuuse fontøsieën ouù het uolnøokte

l¿ucn.', ¡n: Voikkun¿ig b¡rll¿tin 23

(199ì,74-8o.

lr4l J, en W. cr¡mm,5prookj6 uoor

kind €n g¿zin.4e dr Rotterdem 1979,

lrSl Mondelinge mededelingven

een redactrice v¿n Lemniscaãt,

[16] W Hofm¡n, Zúdrt ds inhis ¡er
ue¡hotl uûn Sneeuwuitje en ¿e zeuen

duerr€n. Amste.dam lenz.l r997.

Zie over de versch¡llende versies

van Sneeuwwitje Dekker, Van der
Kooi en Meder, Vdn ¡4ldddin, 334-339
en Meder, 'Zoen voor S¡eeuwì¡/¡tje'.

h7l D. Richter, 'W¡e populärsind

Märchen heltel Eine empirische

untersuchung ûnter Studenten aus

Deuts(hl¿nd West und Deutschland

Osf, in: Mdrch¿nspi¿g¿|6 (1995),

afl.4,5-9.

[rtl http://www.xs4âll.nl/-onnoz/

hopla/u¡tslag. htm I voor de uitslâ9.

De navolgende toptiens zin te_
baseêrd op de laatste tellingvan

5 meån1999.

h9l D¡t cifermaterieel ¡s ontleend

åãn de document¡tie bt het congres

'Hetsprookje ìn het moderne leven',

gehouden op 25 september rg99 in

de tftelint.

7. Klein Duimpie (7,42)

8. Hans en Grietje (7,36)

9. Roodkapje (7,25)

ro. Tafeltje dekie (7,r5)

7, De kleine zeemeemi[ (72)

8. Klein Duimpje (72)

g. De prinses op de erwt (7r)

ro. Het lelijke eendje (7o)
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Opvallend is dat de meisjes toch de neiging hebben om te kiezen

voor sprookjes met een wouwelijke hoofdrolspeler, die in betrekke-

lijke passiviteit wacht tot haar prins haar komt halen' De voorkeur van

de jongens lijk meer uit te gaan naar sProokies met actieve helden.

Op een Nederlandse inrcmetsitelr8] kân men stemmen oP sProobes

en dat levert de volgende toPtien op, gesorteerd oP waardeling en

gesorteerd op aantál stemmen:

WAARDËRING(CIJFER) AANTALSTEMMEN

r. Doolnroosie (7,8r) r. Assepoester (82)

z. Sneeuwwitje (7,72) 2. Doornroosie (77)

3. Hetlelijke eendje (7,66) 3' Hans en Griette (77)

4. Vrouw Hol.le (7,63) 4. Roodkapie (77)

5. Assepoester (7,59) 5. De gelaarsde kat (75)

6. De kleine zeemee¡min (7,53) 6' Sneeuwwitje (74)ì

::
':ì

.::ì

i':

,t

.::.

.t

:lìì

':

De waarde van deze cijfers is natuurlijk beftekkeliik. Ten eerste is de

liist met sprooktes waaruit men kãn kiezen niet buitengewoon groot.

Ten tweede hebben nog niet zo heel veel mensen hun stem uitge-

bracht. En ten derde zullen de personen die oP dergeliike internet-

sites inloggen waarschijnliik geen lePresentâtieve doolsnee van de

Nederlândse beYolking vormen.

Het onderzoeksbureau Interlview heeft beginjuni 1999 een 75o-

tal Nederlanders ondervraagd over hun sp¡ooldesbeleving.[r9]

AANTAL SPROOK]ESBOEKEN IN NEDERI"ANDSE HUISHOUDENS

t6,4"1"

45,4%

388't

FAVORIETE SPROOKJES VAN N EDERLAN DERS

r. sneeuwwitie 5r,6 
o/o

2, Assepoestû 38,7'h

3. Roodkapje 34,t 
olo

4. Doornroosje z7,8oh

5. Hans en Grietje 22,4ok

een

meer dan een

geen

ThÊo Meder Ned¿rldflds¿ sprookiri in d¿ negentíe\Àe er'ínir'tlgste ee ln



38 39

neel tâfereel, en in de twintigste eeuw ziin nog vele tientâllen verhalen

over lâpik lngberts uit de mondelinge overlevering opgerckend [z3J -

maar toen werden de meeste eigenlijk al niet meer actiefverteld,

alleen op verzoek van de verzamelaar. Talloze legendesprookjes,

novellesprookjes, domme duivelsproo$es en grappige sprookjes zijn

uit de mondelinge overlevering (nagenoeg) verd\ryenen. Veel grappige

sprookjes waren helemaal niet voor kinderoren bedoeld, bijvoorbeeld

vanwege hun obscene explicietheid. Wat in de bloeiende mondelinge

en schrifteliike overlevering is overgebleven is een populaire selectie

van vooral wondersprookjes, die hun bekendheid goeddeels ontlenen

aan de (vele bewerkingen van de) sproo$esboeken van Charles

Perrault. Iacob en Wilhelm Grimm en Ha¡s Ch¡istian A¡dersen.

VERTE LLEN VROEGER EN NU

In 1995 is er door hetMeertens Instituut een volkskundevragenlijst

verzonden aan zijn correspondenten in Nederland en vlaanderen

over verhalen en vertelcultuur. In deze enquête zijn enkele vragen

opgenomen over hetvertellen van verhalen aan kinderen, nu en

vroeger. [24J Aangezien het in alle gevallen om open wagen ging,

hebben de correspondenten hun antwoorden regelmatig van

commentaâr voorzi en, Zo warcn er coruespondenten die stellig

be\À¡eerden dat er tegenwoordig minderverhalen verteld worden aan

kinderen: daarvoor hebben ouders het nu véél te druk. A.Ddere corres-

pondenten beweerden dit met evenveel stelligheid voor vroeger:

verhaalties vertellen? Daar hadden ouders woeger helemaal geen tijd

voor! Die hadden hetveel te druk met de kost te verdienen' Als we

echte¡ de statistieken laten spreken, dan blijk dat het tegenwoordig

wel degelijk gebruikelijker is om verhalen aan kinderen te vertellen.

Op de vJaag 'werden er aan u als kind vroeger verhalen verteld?'

antwoordde 3oo/o on*.oo.o¿.[25ì Voor de situatie vandaag de dag

meldt slechts 9,5olo van de correspondenten dat er geen verhâlen aan

kinderen worden verteld.

Het meest geëigende moment om tegenwoordig verhalen aan

kinderen te vertellen blijk te zijn 's avonds bij het naar bed gaar'

Ruim driekwart van de correspondenten geeft dit als hét moment van

de dag op, Verder meldt meer dan 8oo/o van de correspondenten dat

hetzelÍ?le verhaal, hetzij soms, hetzii vaak, bi.l herhaling verteld wordt

aan kinderen, vooral waar het de wat iongere kinderen beúeft.

Een ander opvallend resultaat va¡ de enquête is, dat er tegen-

woordig vaker verhaal$es uit boeken worden voorgelezen, terwijl er

IS HBT BELANGRIJK DAT S?ROOKIES VAN GENERATIE
OP GENERATIE \^¡ORDEN OVERGBDRAGBN?

heel erg belangrijk

belangrijk

onbelangrijk

heel erg onbelangrijk

niet belangrijk / niet onbelangrijk

weet niet

z3,zolo

55,zolo

14,30/o

r,9olo

3,5'to
t,90lo

Uit deze tabellen blijk derhalye dat een merendeel van de Neder-
landers een ofmeerdere sprookjesboeken in huis heeft, en dat een
ruime meerderheid van de Nederlande¡s hecht aan het doorgeven
van dit culturele erfgoed van generatie op generatie.

Wat verder opvalt, is dat in al deze lijstjes regelmatig dezelfde
titels opduiken. Deze sprookjes behoren duidelijk tot de canon, en
de meeste ervan vinden we dan ook uitgebeeld in het Sprookjesbos
van de Efteling. Maar wie vertelt nu nog het sprookje van die Lang-
nek, die geruime tijd de blikvanger van de Efteling is geweest?

In de internationale volksverhalencatalogus van Anni Aarne en Stith
Thompson, The tup u oJ the Jollxale, srââr dir sptooldestype geregi-
streerd als AT 5r3, The exraordinary companions. [2ol In het sprookjes-
lexicon Von Aladdin totZual,n Kle{ Aan wordt het sprookje behandeld
in het lemma De z¿s wond,etbaarlijke helpers. [2r] In dit wondersprookie
weet een eenvoudige held onmogelijke opdrachten van een koning
te volbrengen dankzij helpers met wonderbaarlijke eigenschappen,
zoals hard kunnen lopen, ver kunnen kijken, hard kunnen blazen,
scherp kunnen schieten en bestand zijn tegen \,ruur. De held wint
hiemee een fortuin en/of de hand van de prinses. Het sprookje ge-
niet tegenwoordig nauwelijks nog bekendheid, en het is waarschijn-
üjk nietvoot niets dar dir sprookje bij de Langnek in de Efteling op
een bandje eindeloos wordt naverteld. Dit is niet het enige sproo$e
dat in vergetelheid dreigt te raken. In het genoemde s¡irookjeslexÍcon
worden erwel mee¡ behandeld: wie kent nog de sprookjes van De

\ appelvangproef, De dans in de doo¡nstuuik, Dokter Weet-Al, Fa_lada,

Houten Pete! Koning Liisterbaard, Lange winter, De magische
vlucht, De meesterdie{, De oude Hildebrand, Het schip van Sinter-
nuit, De stenen gast en De zingende doodsbeentjes? In het hoofdstuk
'Marten op zijn praatstoel, in Af¿'s tientdl van Nienke van Hichtum
verteltvader's avonds aan zijn kinderen de spannend-grappige
verhalen over de Friese rover ]apik Ingberts.[22] Hetis een traditio-

[2ol Aarne en Thompson, Tf¿ trpst
ol the folktole.

[21] Dekker, Van der Koo¡en

MedeL Van Al¿¿din, 426- 4Zo.

[22] N. van H ¡chtum, Afk¿'r tr¿ntoJ.

3re dr. Alkmaar lzj.], 65-85, met

name 71-83.

[B] Z¡e verheãl-type VDK t5252*,

D? J¿pik l¡gberts-crclur, ìn vân der

Koo¡, Volkusrhol¿n ii FÍesldnd,

I gp en cof ol o !ús, 46 - 47 S.

[24] over de resultaten hiervan

I Meder,'Het vertellen Lãfl vef-

helen ean k¡nderen. Enkele resul-

t¡ten u¡t de volkskundevragen lijst

van r995', in: Volkskundig bulletin z5

(r999), ell. 2-3, 292-314.

[25] Waarbl nog opgemerkt noet

worden dât het coíespondenten-

bestend mome nt€el sterk vergrisd

¡s, en datvelefl teruggíjpen op de

s¡tuat¡e van (ver) vóór deTweede

wereldoor'og.
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vroeger meer uit het hoofrl werd ve¡teld; het verhaal kwam toen
veel vaker uit het geheugen vân de verteller. Het betreft dan in veel
gevallen sproo$es, sagen en waargebeurde geschiedenissen. Als er
vroeger al uit boeken werd voorgelezen, dan waren dat onder andere
Inde So¿t¿ Suikerbol van W.G. yan de Huls t, BullefJe en Boîenaak va\
A.M. de Jong, de sproo$es van de gebroeders Grim¡n en van Hans
Christian Andersen, de boeken van Jules Verne, Robinson Crusoe van
Daniel Defoe, Pigg¿Imee en hetToveruisje, Kazan deWolfihond. vanJ.O.
Curwood en de boekjes over de kabouters Sim en Sam van J. Donkers.
Het vootleesrepertoire ya¡ nu is duidelijk anders, zij het dat ook nu
nog sproo$es van Grimm, Andersen en perraultworden voorge-
lezen, alsmede de fabels van La Fontaine. Nu wo¡dt er verder onder
meer voorgelezen uit Ninúe van DickBruna, pinkel¡'e van Dick Laan,
Puk en Mukvan fos Haens, Mcdelifvan Guus Kuijer en bovenal uit
Pluk vÃn d.e Pettefl,et , Otle en líp en lanneke van Annie M.c. S chmidt.
Maar ook de wereld van de snip (en die van de animatie) laten zich
niet onbetuigd. Er wordt namelijk evengoed voorgelezen over yogi

Beer, Donald Duck, de Flintstones en Suske en Wiske. Zowel vroeger
als nu is e¡ ook uit de bijbel ofde kinderbijbel voorgelezen.

Voor het feit dat er vroeger meer uit het geheugen werd verteld
en thans meervoorgelezen wordt uit boeken, laat zich een aantal
verldaringen bedenken. De meest voor de hand liggende verklaring is
van economische aard: het mondelinge verhaal was vroeger het ,boek

van de arme man en wouw'. Een mondelinge vertelling kost niets, en
speciale kinderboeken waren woeger nietvoot iedereen betaalbaar.
Met de toegenomen welvaart wordt hetvoo¡ steeds meer mensen
mogelijk om kinderboeken te kopen. Dan is er een meer maatschap-
pelijk en educatiefargument denkbaar. Gaandeweg neemt het belâ¡g
van scholing toe en zien we onze samenlwing allengs intenser alfa-
betiseren en verschrifteliiken: boeken worden voor steeds meer men-
sen steeds belangrijker als dragers van info¡matie en amusemenl
Ben volgende verklaring zou artìstiek genoemd kunnen worden: lang
niet iedereen is een geboren verteller. Zodra betaalbaa¡ kan een boek
een gebrek aan creativiteit en vertelkunst compenseren. Immers,
zoels (bijvoorbeeld) Annie M.G. Schmidt het op papier kan vertellen,
zo verzin je het doorgaans als gewone verteller zelfniet. Tot slot zou
er nog een 'moreel' argument gegeven kunnen worden: kinderboe-
ken zijn veelal qua mentaliteit meer op het huidige tijdsgewricht
toegesneden - ze gaan (om zo te zeggen) meer met hun tijd mee dan
traditionele yertellingen als sproo$es en sagen.[26]

[2O Al zijn cre¿tieve vertelfers na-

tuur¡¡jk ¡n laet om detradit¡on€fe
verte¡stofvân een modernere p¡ot

en strekking te voorz¡en.

[27] Mensen die metde helm

geboren worden en daardoor over

bijzondere knchte¡ beschikken;

K. ter La¿n, folllot¡5tis(h uoo¡¿en-

bo¿k.'s-cravenhagê lenzJ r 949, r44.

[2t] K¡ndeßch r¡k / wetergeest, om

te ìÀ/aarrchuwen tegen de geveren

vân het wåfer; PJ. M€ert€nsen M. da

H€yer, Volkslund€-Átlds. commentddr.

Afl. ll. M.m.v. H. devjsseren J.J.

voskuil. Antwerpen r 965, r35.

[29] Kìndeßchrik:tervoorkoñ¡ng
dat k¡nderen in het koren gaan

lopen;Meertens en De Mey€r, Volks-

kun de - All os, Co n n enloo t, 1 61 - 1 6 4,

[3o] Een lokaalvlaams spook-

ì,¿rken?

[3il selemândeß of h¡ged¡ss€n

(Gronings: everteeski Drcnts:

everdeÐ. Ter Lãan, foikjo¡istisch

útooùenboek, 95.

[32] Weersvoorspellers.

lttl D¡e uiteindelijk ongetwifeld

voor de ontheiliging ven dezondag

zal$/orden gestreíl. vgl. Dekker,

Van d€r Kooien Meder, VdnAloddin,

221-2r5-

[34] ln Gron¡ngen,ten zuiden v¿n

Appìngedam.

[35] Voorverhalen en kode toelich-

tintzie De Blécourt, Volksu¿rhdkn uit

Nou d'Btobont, 6z-6s en 27 1 - 27 jt
verder J.R.W 5¡nninghe, Noo¡d-

Brdbdntrah sd3¿nbo¿k. Scheveningen

1933,49-53.

[3O Heldin van een veelgelezen

volksboek;1. Debaene, Ds Nsd¿r-

ldndre uolksbo¿k¿n. Antwerpen 1951,

218; als volkverhaalzie ook Top,

yolkus¡hûlsn uit yloonr Erdbdnt, 169-

r71. Het betreft een verhaalv¡n het

type AT 712, Crer€ntio (innoc¿¡ìt

slandercd ønl banished noiden);zie

Aerne en Thompson, Thetupsrofths

folktûls. Vân het verha¿lztn ook

Nedelãndse liederen bekend;

M. vån Dijk,'zeg, Roodkapje...

Perellellen tüssen volksverh¿len €n

volkl¡ederen', ìn:I Dekker en

T. Meder (red.), Von nonds¡ing

u¿rhûoltot thsnûpoft, 296-331, met

n¿me 312-3r3.

[37] Huttenklââswâs een Over-

tlselie rover en moordenâ¡r, die in

een hüt op de he¡dewoondei Buter,

4r

Het ter plekke verzinnen van verhaaltjes door vertellers blijk
vroeger even vâak te zijn gebeurd a-ls tegenwoordig: rr,5o/o van de

vertellers deed ofdoet dat. Dit talent wordt soms van generatie op

generatie doorgegeven. De correspondent die aan zijn kinderen zelf-

verzonnen verhaaltjes over het stoute iongetie Ukkie heeftverteld,

heeft vroeger zelfds kind soortgelijke verhalen over Ukkie van zijn

vader te horetr gekregen. Andere zelfverzonnen verhalen werden

verteld over de spin Simon, over Piet Konijn, over Bruin$e Beer, over

de kindertjes Lineke en Mineke ofover een verdwaald jongetie. Voor

het verleden wordt melding gemaalc van verzonnen verhalen over

)an Klâassen, Klein Duimpje, Tijl Uilenspiegel, en vertellingen over

een IJzeren Olifânt, over een kâbouter ofeen krokodillenkind. Over

de meeste figuren werden vervolgverhalen verzonnetr, zodat er cycli

ontstonden.

Zoals gezegd,weld, er vroeger vaker uit het geheugen verteld, en

het beftofdan onder meer waargebeurde geschiedenissen en sagen.

De ware ve¡halen behelsden belevenissen uit de ieugd van 'ouders of
grootouders vroeger'. Die verhalen gingen dan over de leeF en werk-

omstandigheden van woege! over beroepen als timmeIman en boer,

over baffe winters, ove¡ de ke¡mis in het dorp, ofover de Eerste of
Tweede Wereldoorlog. Een correspondente die de volkskundevragen-

lijst invulde, herinnert zich: 'Mijn vader vertelde verhalen over kwa-

jongensstreken. IJssie piepen, iissie brouwen (het ijs kapot maken).

Jongens die bijna verdronken ofeen boerderij in brand staken, over

het meeriiden achter op een sleperswagen,'

Ook sagen werden vroeger beduidend meer verteld dán tegen-

\¡/oordig. Respondenten op de vrâgenlijst maken melding van verhâlen

over kabouters en aardmannetjes, weerwolven, helmdragers, [271

heksen, putmannetjes, [z8J '¡otaornaona'[29] en andere vormen van

kinderscfuik, spoken, tovenaars, het boze oog, 'Krulstaan'[3ol en

'Geelleey' (de huilende wind in de schoorsteen). Iemand noemt ver-

ha.len 'over evertaskes[3r] en oyer adders die niet eerder doodgingen

voor het ondergaan van de zon, enzovoort, maat ook over weer-

wikkers,'[32] \ryeer anderen noemen sagen over sterke mannen, over

gevechten van volkshelden, over de paardenhemel, over de zondags-

ìager,[33ì 6u.t ¿..noek van het Schildmeer,b4] over zigeuners, en

over de rondtrekkende scharenslijpers uit Kaatsheuvel. Historische

sagen ofpseudo-historiscbe sagen worden genoemd zoals de

verhalen over de Bokkerijders,t3sì over Genoveva van Brabant,[:6ì

over Huttenklaas[37] en over Ellert en Btr--g¡¡.b8J Eén respondent
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meldt dât zulke sagen afkomstig konden zijn uit de Almanak. Een

correspondente die van haar oma verhalen.over de'Boes )eude' (de

kinderschrik) hoorde, tekent aan: 'Als ik als klein kind (meesta-l in
[het] clonke¡) ergens heen wilde en het beviel haar niet, zei ze: 'Denk
erom: boes jeude lopt er ook en dei ken die wel pakkum',.' Dât er
âllengs minder sagen worden verteld, zal ten dele samenhangen met
het verminderde geloofin de traditionele bovennatuurlijke \ryezens en

velschijnselen.Bgl

Hetvertellen van sprookjes vroeger en nu is redelijk stabiel
gebleven (36010 sprookjes vroeger tegen 4oo/o sprookies nu), âl zal
vroeger vaker uit het geheugen en tegenwoordig vaker uit een boek
zijn verteld. De canon van favoriete sprookjes lijk ook nagenoeg
ongewijzigd gebleven. Zowelvroeger als nu blijken Roodkap.ie, Hans
en Grietje, De wolfen de zeven geitjes, Sneeuwwitje, De gelaâ¡sde

kat, Assepoester, Doornroosje, Klein Duimpje, AIi Baba en de veertig
rovers en De rode dansschoentjes populair, Aan deze opsomming
wordtvoor vroeger nog toegevoegd: Tijl Uilenspiegel, De ranen-
vanger van Hamelen, Luilekkerland, en De Bremer stadsmuzikanten.
Voor het heden wordt Klaas Vaak nog genoemd. Het blijk verder dat
sproo$es althans vroeger wat vaker doorwouwen werden verteld,
terwijl mannen vaker sagen vertelden.

HET VERZAMELEN VAN Sf'ROOKJES

Ondanks dat hetvoorheen primair een mondeling genre is geweest,

is het sprookje in de loop der geschiedenis in letterkundig werk
verschenen, en in volksboekjes en op liedbladen. Ook al vóór de
gebroeders Grimm zijn sprookjesverzamelingen in druk verschenen,

waarvan de zeventiende-eeuwse P¿ntdmerone van Giambattista Basile

en de achttiende-eeuwse Sprookjes uan Mo¿der de Gcns van Charles

Per¡ault wel de beroemdste zijn. Het wetenschappelijke sprookjes-
onderzoek is evenwel begonnen metJacob en Wilhelms tweedelige
Kinde¡- und. Hausmiirch¿n uit r8rz en r8r5. Sprookjes werden door de

G¡imms beschouwd als ptoducten van de collectieve volksziel, als

overblijßelen van een eeuwenoude yolkscultuur, waarin restanten

van de heidens-Germaanse cultuur bewaard zijn gebleven. Tevens

verschaften hun sprookjes het staatkundig versnipperde Duitsland
een zeker besefvan nationaÌe eenheid.

Het is een - niet in de laatste plaats door de Grimms zelfgecreëerd-
misverstand dat de gebroeders regelmatig door het land trokken om
volksyelhâlen bii de eenvoudige lieden uit de mond op te tekenen.

Theo Meder

yolksus¡¡dl€n uit ou¿ijsr¿I, 16; J.R.W
5¡nn¡nghe, oueds¿l5ch íg¿nbo¿k.

Zutphen r936, i97-201.

[3E] Het betreft hierde sage !ãn
de Drentse rovers (soms ook reuzen)

EIIert en Sremmert, na¿r w¡e

vo¡tens de overleverlng Ellertsveld

en Brammeßhoop zin vernoemd;

Ter Laan, folklo stisc¡ úoord¿nboek,

93-94j Prakke, Yolksu€¡h¿l€n uit

D¡enth¿,50-56.

f39l Vgl.T. Dekker,'Hekren en

tovenaars ¡n twin t¡gste-eeuwse

segen', in: M. Gìjswijt-Hofstra en

W. trijhoff (red,), Ned¿rl¿nd b¿tou¿rd.
'fouetü 

en hekseù øn h uee¡t¡en¿e tot
in de turin ligst€ ¿¿uur. Amsterdam

1987 , 242-t55. Zie nel ¡ame 24+
246 et 254-255.

[4o] AJ. Dekker,'0p zoek naarde

verteller van volksverhalen', ¡¡:
Amst¿r¿d ír 5oc¡ologjs¿h tijdsrhrif i9
(r992),60-84.

[4r] Lox, 'ontwikkelintvan volks-

sprookjes tot k¡ndeßprookjes', 1 67i

vgl. ook nog Meder, 'zoen voor

Sneeuww¡tje'.

[42] Dit resumé doetgeen recht

aan al het verrichte verz¿mel- en

veldwerk; voor een breder overzicht

zie À.1. Dekker, l50leer Neder-

lands volksverhaalonder¿oek', in:

Volkskundþ bulktin 4 (r 978), r-u L
Voor C. Bakkerz¡e men T. Meder,

'Verhelen uil de volkmond. lJit
de vefl ¿melpr¡kttk v¡n cornelis

Bekker, arts te Broek ¡n waterland',

in. Broeker bijdøgen q (juni rygfi,
383-398;en ven dezelfde âuteûr

vedekultuw in wafe on¿. De uolkt-

vethølen uif ¿e collectíe Bokket (co.

19oo). Amsterdam 2ooo (t€r perse).

Voorlaeßr¡À zi€ men E. Venbrux,

'Sprookjes in de meâk.llitdeveF
zamelpraktijk v¿n Dam Jeaßma',
¡n: T. DekkerenT. Meder (red.),

vat î,ondeling uethoal tot fhernopark,

255'273.

43

Het merendeel van hun verhalen kregen zij op papier, per brief,

toegestuurd door personen uit het burgermilieu, De meeste van hun

informanten hadden een goede opleiding genoten, en velen hadden

een Frans-hugenootse achtergrond, wat aan de sprookjes nog te

merken was. Als de Grimms al in contact kwamen metveftellers
(zoals Dorothea Viehmann) dan werden deze vaker aan huis ont-

boden, dan datzij ze zelfopzochten. Bovendien raadpleegden de

Grimms de historische letterkunde, waaruit zij bruikbaar materiaal

overnamen. [4o] Van meerdere versies yan een sprookte werd soms

één nieuwe gecomponeerd. Voo¡ts werden de verhalen door hen nog

eens op een bijzondere manier literat bewerkt en gestileerd.[4r]

Hetve¡zamelen van volksve¡halen in de Nederlanden geschiedt in
eerste instantie ook door een Duitser, te weten Johann Wilhelm Woll
die in 1843 zijn Niederltindisehe Sdren publiceerde. Vervolgens wordt
er vooral verzameld in die gewesten, waar de verlangens het sterkst

waren naar de erkenning van een eigen taal, cultuur en identjteit, en

waar men de hete adem van dominantere culturen in de nekvoelde:

Vlaanderen, Limburg en Friesland. De eerste die hetverzamelen van

volksverha-len niet regionaal maar nationaal aanpake, was de neer-

landicus G.J. Boekenoogen, die in r89z en 1893 oproepen in kânten
en tiidschriften plââtste om hem volksve¡halen en kinde¡rijmen toe

te zenden. In de nâvolgende jaren kreeg hij veel volksverhalen, waar-

onder ook sprookies, vanuit heel Nederland toegezonden, die hijvoor
een deel in bewerkte vorm publiceerde in het tijdschrift Volkskunde.

De grootste hoeveelheid volksverhalen, volksliedjes, kinderspelen,

dialect en dergelijke kreeg hü toegezonden door Cornelis Bakker
(1863-1933), arts te Broek in Waterland. Deze Bakker was in feite

onze eerste echte veldwerker, want hij tekende daadwerkelijk sprook-
jes, sagen en grappige vertellingen op uit de mond van zijn patiënten,

meestâl boeren, knechten en vissers. Dergelijke veldwerkers zijn

schaars in de geschiedenis van de Nederlandse volkskunde. De meest

succesvolle naoorlogse volksverhaalverzamelaars zijn beiden Friezen.

Dam Jaarsma heeft in dejaren zestig en zeventìg, in opdrachtvan wat

nu hetMee¡tens Instituut is, niet minder dan r5.ooo volksverhalen

verzameld in de Friese Wouden. Ype Poortinga, verbonden aan de

Fryske Akademy, verzamelde en publiceerde in de jaren zeventig en

tachtig eveneens duizenden Friese volksverhalen. Daarmee zijn we

nu wel op zwenmijlslaarzen door de Nederlandse verzamelpraktijk

heengelopen.[4zJ

Van al die uit de volksoverlevering opgetekende volksverhalen,

N¿¿¿rlanÀ¿ splo0lg'¿s iñ d e negeÞtiende ¿l twintigste zeurl
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Cornelis Bakker (r863-1933), arts te Broek
in Waterland (N.-H.) in de per¡ode i89o-i919,
tevens verzamelaar van volksverhalen.
De foto is afkomstig u¡t hetfamiliearchief
van Chr.L. RÜmke te Amstelveen, en stamt
u¡t ca.1gjo.
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Maar het sprookje is niet dood. Kinderen horen en lezen nog

steeds sprookjes, Soms creëren auteurs nieuwe sprooldes. Maar het

merendeelvan de sproo$esuitgaven voor kinderen - hetzij in de tra-

ditionele papieren media, heøij in de moderne audiovisuele media -

grijpt telkens weer terug op een canon die zijn oorsprong vindt bii

Charles Perrault, de gebroeders Grimm en Hans Christian Andersen -

welke laatste overþns vooral kunstsprookjes creëetde. We moeten

vaststellen dat hetwetenschappeliike sprookjesonderzoek en de

edities van kindersprookjes vrijwel volkomen gescheiden circuits

vofmen.

CONCLUSIE

Hetwetenschappelilke sprookjesonderzoek is eigenlijk vanaf het

begin doortrokken geweest van de 'vijÊvoor-twaalf'-gedachte: als

we niet snel gaan verzamelen, dan verdwijnen de sprookjes samen

met de laatste vertellers het grafin. Zeker is het sprookiesrepertoire

schraler geworden.[43J ¡¿¡ ss¡ gsd¡sven verzamelaar als Bakker

hebben we het te danken datwe zeggen en schrijven één Nederlandse

versie van het type AI goÍ,The tarnir'g ofrhe shreur, overgelwerd

hebben gekegen. [44J Volwassenen vertellen elkaar haast geen

sproo$es meer - enkele grappige sprookjes, die biina moppen zijn,

uitgezonderd. De droomboodschap van het sprookje heeftvoor
yolwassenen haar aantrekkingskacht goeddeels verloren, en het

sprookje is zijn functie als voertuigvoor het maken van een sociad

slãtementI(¿,¡ttt. L^at ik het zo zeggen: hetis tege vootdig in principe

mogelijk dat een gewoon burgermeisie trouwt met een Plins.
Ofzoals Herman Pleij heeft betoogd: het sprookje over luilekkerland

verliestveel glans zodra Albert Heijn om de hoek zit. In de wereld

van de volwassenen zijn in de mondelinge overlevering andere gentes

in de plaats gekomen voor het sprookie en de sage. Nu maak de

stadssage (het broodje aap-verhaa.l) de mens sh¿efüis¿, en brengen

moppen de moderne a¡gsten, ftustraties, (voor)oordelen en ü¡ens-

dromen onderwoorden. Maa¡ onde¡ andere in de hoek van de New

Age lijkt het sproo$e onder volwassenen weer wât aân belangstelling

te winnen - als (vermeende!) bron van oeroude, esoterische en/of

Germaans-mlthische kennis. En er zijn meer kingen waarin - in een

andele context en met een andere fi.rnctie - sprookjes weer opgang

lijken te maken.[4sJ

We hebben vastgesteld dat een ingedike canon van sproo$es er

van jongs afaan met de paplepel werd en wordt ingegoten. De weten-

waa¡onder talloze sprookjes, is nagenoeg niets doorgedrongen tot de

kinderlectuu¡. Aì dit materiaal is voor wetenschappelijke doeleinden
gearchiveerd, en deels gepubliceerd in wetenschappelijke edities,

volkskundige tijdschriften en verhalenbundels voor volwassenen.

In het circuit van de ve¡halenbundels voorvolwassenen is het'grote
overschrijven' overigens al lange tijd gebruikelijk. \{at Bakker bij-
voorbeeld uit de volksmond heeft opgetekend, is vewolgens bewe¡k
gepubliceerd door Boekenoogen, en weer eens bewerk uitgegeven

door Sinninghe en daarna nog weer eens overgeschrwen door De

Jong en Sleutelaar. Door dit 'grote overschrijven' worden op schrift
soms levende tradities gesuggereerd, die in de mondelinge over-
levering allang een zachte dood zijn gestorven.

Theo Med€r

[$] Vgl.l Dekker, 'Zonder
verlemelears geen sprookjes',

¡nrT. Dekkeren I Meder (red.),

von nlndeling ue¡hotl t't thenôpotk,

214-217; en Meder, ¿zoen voor

Sneeuu/ìxitje'.

[44] zìe Meder, 'verhalen u¡tde

volksmond', en Dekker, Vån der

Koo¡en Meder, Von Aldddin, i45-t47.

[45] Het eantal profess¡onele

sprookjesvertelleß is ontege¡-

zeggelijk groe¡ende. verder lijkt er

vanü¡t het verlengen neer mult¡-

c!lturâliteit een groeiende belang-

stelling te bestaan voor sprookjes

uit andereculturen.

Ned*landse sptookjes in d e negentienàe el tuir.tlgsfe zetw
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schâppelijke verzâmel- en onderzoekspraktijk heeÍt hier nauweliiks
invloed op uitgeoefend. Auteurs en uitgevers, vaders en moeders,
juffen en meesters grijpen telkens weer terug op de canon die in de

letterlrundige lvereld is gevestigd door Perrault, de Grimms en

Andersen. Vroeger kregen kinderen die canon val sprookjes vaker

uit het geheugen verteld, tegenwoordig yaker uit boeken voo¡-
gelezen. Een bepaâlde groep sprookjes zit hierdoor in ons collectieve
geheugen. Deze collectieve kennis maakt het mogelijk voor reclâme-
mâkels, caftoonisten en striptekenåars om telkens weer op de

bekende thema's en motieyen te variëren, Bn deze ken¡is maak
pârodiëren aantrekkelijk, zoals onder anderen Roald Dahl yoor

kinde¡en deed met zijn Gruwelíjke ijmen uit rg8z, en \{im Meyles

voor volwâssenen met zijn boek De pítbuIl en de zeuen gatlu tlit r99r.t+6ì

Iedereen kent vanafeen zekere leeftijd die canon aan sproo$es - ook
de jonge allochtonen. En met de komst van de allochtonen dringen
ook nieuwe sprookies tot onze culnrur door, zoals de verhalen over

de spin Anansi. In het multiculturele Lombok kent 23olo van de

allochtonen de spin Anansi, terwül zelfs Brolo vân de autochtonen

Anansi kent. Ook voor verhalen geldt - herzij schriftelijk, hetziì

mondeling overgelwerd - een zekere surviyal ofthe fittest, maar dat
betekent niet dât verhalen voornamelijk bezig zijn met uitstewen:

waar oude vormen yerdwijnen, komen er ookweer nieuwe voor in
de olaats.

TheoMeder

47

'Denk nooit: een k¡nderhand is gauw gevuld'

hl N. He¡m€riksenW va¡ Toorn

(r€d.), De h¿l¿ Bib¿l¿boitr¿ b¿rg.

De gztchie¿er,is Dot het kindetboek

it Ne¿e¡lon¿ envloondercn uat ¿e

Middsl€euu€n tot heden. Aml€rdam
1989.

[4O R. Dahl,Gru¡xeltks ijn€n.
3edr. 

gãern r99o (oorspr. t¡tel:

R¿uoldn, ùUr¡€s) en W Meyles,

De pitbull en ¿e zeuen geitjes. Gtitnnige

sptookjes uif ¿e jann 'go.
Groningen 199r. Z¡e over parod¡eën

en moderne ådeptãties ook Lox,

'0ntwikkel¡ng ven volkssprookjes

tot kindersprookjes'.

Over leven, werken en opvattingen van Nienke van Hichtum

Aukie Holttop

InDeheleBibel¿bontse berg is de twintigste eeu\4/ in genres behandeld:

jeugdpoëzie, het meisjesboek, komische kinderboeken, fantastische

vertellingen en sprooþesboeken, historische ieugdboeken, avontu-

renboeken en jeugdboeken met een maatschappi.ikitische inslag.tTì

Een aanpak waardoor de kinderliteratuur uit die periode - vergeleken

met de voorafgaande eeuwen verreweg de meest uitgebreide en com-

plexe - in overzichtelijke onderdelen kon worden opgedeeld en door

verschillende auteurs beschreven, Een van de nadelen van deze opzet

is dat er nauwelijks ofgeen ruimte was voor het portretteren van

belangrijke schrijvers. Annie M.c. Schmidt komt in verschillende

genres aan de orde, net als C.Joh. Kieviet, ofAn Rutgeß vân der

Loeff-Basenau. Maar een volledig en goed uitgewerk portretvan

Schmidt, Kieviet en Rutgers van der Loeffis in D¿ hel¿ Bibelebontseberg

niet te vinden.

En dat is een gemis. Want Annie M.G. Schmidtis voorlopig nog

bekend genoeg. Maar Kieviet? OfRutgers van der Loeff? wat weten

we van de schrijvers en schrijfsters die aan het begin hebben gestaan

van het 'moderne' kinderboek? Wat is er bijvoorbeeld bekend over

Nienke yan Hichtum van wie met enig recht gezegd kan worden dat

ze de belangrijkste kinderboekenschrijßter is uit de eerste helft van

de twintigste eeuw?

Over Nienke van Hichtum weet bijna iedere Nede¡lander - en zeker

iedereen die ouder is dan veertig jaar - wel iets. KinderboekenschrijÊ

ster, schrijfster van AJk¿'s ti¿ntdl, geÍouwd geweest met Pieter Jelles

Troelstra, de voorman van de arbeidersbeweging. Ze is een monu-

ment i¡ de Nede¡landse kinderliteratuur naar wie een aantal strâten

vernoemd is, die een priis voor ieugdliteratuur met haar nâam ver-

eert, de Nienke van Hichtum-prijs van de )an Campert-Stichting,

en yoor wie een standbeeld is opgericht in haar geboorteplaats Nes

in Noord-Friesland.

Een monumentwaarbij een positiefgevoel hoort. Niet dleen

worden kinderboekenschrijßters sowieso als positieve mensen

beschouwd omdat ze geachtworden veel van kinderen æ houden,

bij Nienke van Hichtum werd dat geliefde publiek nog aanmerkelijk

'Deîk nooit: een kinderhûtà is gaxlrr geþ1rld'


