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Verzamelaar, correspondenten en 
verhaalcollectie

1.1. Gerrit Jacob Boekenoogen

Op 18 april 1868 werd Gerrit Jacob Boekenoogen geboren te Wormerveer 
(Noord-Holland) als zoon van Lukas Fredrik Boekenoogen en Agatha Maria 
van Gelder.1 Zijn vader was koopman en olieslager van beroep en was tevens 
geruime tijd wethouder te Wormerveer. Als olieslager was Lukas Fredrik eige-
naar van de oliemolens de Moriaan, de Zon en de Eenhoorn.2 Gerrit Jacobs 
moeder was afkomstig uit een bekende Zaanse papiermakersfamilie. Het gezin 
waarin Gerrit Jacob Boekenoogen met zijn broers en zusters opgroeide, was 
doopsgezind en stond als ‘deftig’ bekend.3 Gerrit Jacob had drie zusters: Agatha, 

1 Voor de biografische informatie zie men (tenzij anders vermeld) Muller 1930-1931 / 1949; 
Vis 1948, p. 119-122 en de Encyclopedie van de Zaanstreek 1991, deel 1, p. 108. Dit hoofd-
stuk over de verzamelaar is een uitgewerkte versie van het artikel van Meder 2003.
2 Windmolen / oliemolen de Eenhoorn werd in 1881 aangekocht door vader Lukas Fre-
drik voor de somma van ƒ5500 en is tot 1902 in diens bezit geweest. Hierna werd de 
molen overgenomen door zoon Hendrik Boekenoogen, koopman in peulvruchten en 
fijne zaden. Aten 1967, p. 236. In de onuitgegeven memoires uit 1943 van kleinzoon L.F. 
Warnaars (Herinneringen aan mijne grootouders) staat over grootvader Lukas Fredrik en 
de molens te lezen (p. 26-27): dikwijls mocht ik met hem mee als hij erheen ging om na te 
gaan of molenaars en knechts hun plicht deden. De Moriaan was de verste. Dan moesten 
wij met een schuitje worden overgezet. Zover ik mij herinner was grootvader altijd in het 
zwart gekleed. In Wormerveer droeg hij een zwartzijden pet. Grootvader had een heel lief 
gezicht, met zachte ogen achter de kleine brilleglazen van een goudomrande bril, wit haar 
en witte bakkebaarden. ‘s Morgens kwam de barbier hem scheren. Daar kwam ik dan vol 
belangstelling bijzitten. ‘s Avonds kwam de oude Piet Breeuwer, de oudste molenaar, nog 
even verslag uitbrengen en kreeg dan binnen soms nog even een kopje thee. De molens 
roken lekker en waren erg interessant. (Afschrift privé-collectie J. van Bekkum, Voorburg. 
Inzage gehad op 12 maart 2002).
3 Persoonlijke mededeling van de heer K. Woudt (Zaandijk), 8 januari 2001: “Het merk-
waardige was: het was een deftige familie, die op grote afstand van het volk stond.” J. van 
Bekkum (Voorburg, 12 maart 2002) voegt hier evenwel aan toe over vader Lukas Fredrik: 
“Maar het was zeker niet zo dat ‘ie neerzag op de arbeiders.” (Bandopname interview 
archief Meertens Instituut).
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Johanna Geertruida en Sara. Van zijn drie broers werd Jan Gerrit doopsgezind 
predikant, Hendrik werd koopman in peulvruchten en fijne zaden, en Lukas 
Fredrik jr. werd procuratiehouder bij Van Gelder en Zonen.4 

Het geslacht Boekenoogen stamde oorspronkelijk uit West-Vlaanderen - de 
naam betekent letterlijk ‘bruinoog’ (beukenkleurige ogen). Een verre voorzaat, 
Joos Bouckenoghe (kapelaan te Brugge en priester te Ledeghem), had tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog als doopsgezind bekeerling een goed heenkomen gezocht 
naar het noorden: rond 1580 vestigde hij zich in Haarlem als wever.5

In Wormerveer bezocht Gerrit Jacob Boekenoogen de lagere school en de 
Franse School, en vervolgens in Amsterdam het gymnasium. Op 20-jarige leef-
tijd, in 1888, deed hij er eindexamen, waarna hij als spoorstudent Nederlandse 
taal- en letterkunde ging studeren aan de universiteit van Amsterdam. In de 
zomer van 1891 behaalde hij er zijn kandidaats-examen. Toen zijn leermeester J. 
Verdam naar de Leidse universiteit vertrok om de hoogleraar M. de Vries op te 
volgen, zette ook Boekenoogen zijn studie in Leiden verder voort. In het voor-
jaar van 1893 haalde hij in Leiden zijn doctoraal-examen. Terwijl hij dan nog 
steeds bij zijn ouders in Wormerveer woont, schrijft hij drie jaar lang aan zijn 
proefschrift. Op 1 februari 1896 promoveert Boekenoogen op 27-jarige leeftijd 
cum laude tot doctor aan de Leidse universiteit op het proefschrift De Zaansche 
Volkstaal.6 

Kort voordat hij promoveerde, kwam hij in 1896 al te werken bij het Woor-
denboek der Nederlandsche Taal te Leiden, en na een jaar werd hij benoemd tot 
zelfstandig redacteur. De rest van zijn leven, 34 jaar lang, zou hij aan dit woor-
denboek werken. Boekenoogen is nooit getrouwd en heeft in Leiden telkens op 
kamers gewoond.7 Zijn overige werkzaamheden getuigen steeds van een fasci-

4 Deze informatie is gebaseerd op aantekeningen van G.J. Boekenoogen zelf, die overi-
gens uitgebreid genealogisch onderzoek heeft verricht naar de families Van Gelder (moe-
derszijde) en Boekenoogen; dit laatste onderzoek heeft hij door zijn overlijden niet kun-
nen voltooien. Binnen de familie zijn de aantekeningen in het verleden geëxerpeerd door 
J.G.E. Boekenoogen (Amersfoort). Inzage in het genealogische materiaal kreeg ik bij de 
heer Van Bekkum te Voorburg, 12 maart 2002.
5 Zie Mennonite Encyclopedia, deel 1, p. 379.
6 Zie Boekenoogen 1896, 1897 en 1971.
7 Als Leids student woonde hij achtereenvolgens vanaf 1891 op de Nieuwe Rijn 20A bij de 
katholieke winkelier J.J. Polman, en vanaf 1893 op de Vliet 1 bij de lutherse boekbinder 
P. Boekwijt. Na enige tijd weer thuis in Wormerveer te hebben verbleven, woonde hij in 
Leiden op de volgende adressen: vanaf 1895 op de Lange Mare 64A, en vanaf 1901 op de 
Hooigracht 86. In de periode 1906-1907 woonde hij in Zoeterwoude, en daarna weer in 
Leiden: vanaf 1907 op de Rijn- en Schiekade 122, vanaf 1911 op de Hooigracht 5, vanaf 
1918 op de Nieuwe Rijn 65A, vanaf 1922 op de Oegstgeesterlaan (nu Boerhaavelaan) 22 
en tenslotte vanaf 1925 op de Nieuwe Rijn 85A. Gegevens op basis van onderzoek door 
gemeentearchivaris W. Downer; document uit 1979 in privébezit J. van Bekkum (Voor-
burg); inzage gehad op 12 maart 2002.
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natie voor de volkstaal en volkscultuur: hij publi-
ceerde veel op het terrein van de naamkunde, de 
dialectologie, de volkskunde (liedjes, sprookjes, 
sagen, volksprenten) en de mediëvistiek (vooral 
laatmiddeleeuwse epische volksboekjes).8

In de loop van 1929 werd Boekenoogen getrof-
fen door een attaque die hem het werken langere 
tijd onmogelijk maakte. Op 26 augustus 1930 
maakte een volgende hersenbloeding een einde 
aan het leven van de 62-jarige G.J. Boekenoogen. 
Vier dagen later werd hij, onder belangstelling van 
verwanten, collega’s en kerkgenoten, in Leiden op 
begraafplaats Rhijnhof ter aarde besteld. Zijn graf 
kan niet meer bezocht worden, zo vertelt de heer 
J. van Bekkum, een ver familielid van Boeken-
oogen (“hij was de oudoom van mijn vrouw”): 
de rechten voor het graf zijn uiteindelijk verkocht 
door de doopsgezinde gemeente, “en nu ligt er een 
hervormde”.9

‘Professor Schrijfgraag’

In onuitgegeven memoires uit 1943 typeert L.F. Warnaars zijn oom Gerrit Jacob 
aldus: 

Levendig, kort en gedrongen, met kleine sprekende ogen, blozende wangen, 
kort baardje. Doctor in de letteren, werkzaam aan het Nederlands Woorden-
boek. Daarnevens vol wetenschappelijke studiezin en liefhebberij in genealo-
gie, oude volksgewoonten, oude kinderversjes en -verhalen, antieke kinder-
platen. ‘Curieus’ was een geliefde uitdrukking in zijn vlot, maar wat nerveus 
discours. Altijd bereid om zich moeite voor anderen te geven om iets na te 
zoeken. Het werk kwam echter wat moeilijk uit zijn handen, vooral naarmate 
hij ouder werd. In goede zin heeft hij van het leven genoten. Voor een vrouw 
was daarin geen plaats.10

8 Voor een nagenoeg volledige publicatielijst zie Muller 1930-1931 / 1949.
9 Persoonlijke mededeling J. van Bekkum (Voorburg), 27 september 2001. De foto van Boe-
kenoogen, die hiervoor is afgedrukt, is afkomstig uit de privé-collectie van J. van Bekkum.
10 L.F. Warnaars: Herinneringen aan mijne grootouders (ongepubliceerd, citaat p. 30), 
afschrift privé-collectie J. van Bekkum, Voorburg; ingezien op 12 maart 2002.

Titelpagina van het zeventiende-eeuwse 
volksboek Van Floris ende Blancefleur (1642)
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Als persoon kan Boekenoogen bovenal gekarakteriseerd worden als een nijver 
schrijver met een brede belangstelling. Deze trek openbaarde zich reeds op jonge 
leeftijd, toen hij door zijn broers en zussen plagerig ‘professor Schrijfgraag’ 
werd genoemd. Hij schreef voornamelijk over hetgeen hij verzamelde: woorden, 
namen, verhalen, prenten, zegels, boekjes, archivalia en wat dies meer zij. Tal-
loze korte stukjes schreef hij over geslachtsnamen en woorden in periodieken 
als de Navorscher en De Zondagsbode, en in het Tijdschrift voor Nederlandsche 
Taal- en Letterkunde schreef hij onder meer over de hapax ‘formine’ uit het Mid-
delnederlandse Mariamirakel Beatrijs (vs. 305), opgevat als geslachtsnaam For-
mijne.11 Boekenoogen was een buitengewoon belezen studeerkamergeleerde met 
een onbedwingbare lust tot speuren, vergaren, ordenen, beschrijven en editeren.

Als ijverig schrijver publiceerde hij niet alleen veel, hij voerde ook correspon-
dentie met talloze personen. Zowel als student (periode 1890-1891) als in de hoe-
danigheid van wnt-redacteur (in het jaar 1898) heeft Boekenoogen bijvoorbeeld 
correspondentie gevoerd met niemand minder dan Guido Gezelle (1830-1899) 
over taalkundige kwesties.12 Het was Gezelle die het initiatief nam om informatie 
bij de student Boekenoogen op te vragen, onder meer over de uitdrukking ‘uit 
mazeltjes droom komen’. Op 24 mei 1890 antwoordde Boekenoogen:

Daar ik geen Vlaming ben, kan ik u natuurlijk niet berichten, wat men in 
Vlaanderen daaronder verstaat. Maar bij het lezen van de vraag dacht ik ter-
stond aan ‘Madox droom’, den verloren roman van den dichter van onzen 
heerlijken Reinaert.13

In datzelfde jaar zou Gezelle hierover een artikeltje schrijven in het tijdschrift 
Belfort.

Boekenoogen is zijn leven lang een trouw lid van de doopsgezinde gemeente 
gebleven, en heeft in de Leidse doopsgezinde kringen functies als diaken, regent, 
bestuurslid en penningmeester vervuld. Naar verluidt zou hij op zeker moment 
in zijn leven zelfs overwogen hebben om predikant te worden.14 Zijn liefde voor 
de doopsgezinde geloofsrichting bracht hij mede tot uitdrukking door zijn publi-
caties over (portretten van) de voorman Menno Simons.

11 Boekenoogen 1918. Een hapax is een éénmalig (dus in één bron) teruggevonden woord.
12 Hierover Geirnaert & Tempelaars 1999, p. 352-357. Zie voor de bewerking van het 
woord ‘ophakker’ door Boekenoogen: Tempelaars 1998, p. 99-101. Aangezien hij voor 
dit woord maar één citaat uit de Camera Obscura had, ging Boekenoogen te rade bij zijn 
mede-redacteur Adriaan Beets, die op zijn beurt zijn vader Nicolaas Beets (alias Hilde-
brand), auteur van het genoemde boek, aanschreef over de betekenis van ‘ophakker’.
13 Geirnaert & Tempelaars 1999, p. 353.
14 Persoonlijke mededeling J. van Bekkum (Voorburg), 27 september 2001.
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Ook buiten de kerkgemeenschap vinden we Boekenoogen terug in lidmaat-
schappen en bestuursfuncties. Zo was hij sinds 1900 erelid van de Koninklijke 
Vlaamsche Academie, en sinds 1896 lid van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde, waar hij geruime tijd in het bestuur heeft gezeten en ook enkele 
jaren het voorzitterschap op zich heeft genomen. Voorts was hij redacteur van 
het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde en oprichter-redacteur 
van het Leidsch Jaarboekje. Tot slot zat hij nog in het bestuur van het Leidse 
museum De Lakenhal.

Desondanks was Boekenoogen al met al een eenzaam man: een introverte, 
gereserveerde, vrijgezelle wetenschapper met een sobere levensstijl, wiens meest 
wereldse uitspatting lijkt te zijn geweest dat hij veel reisde, en van reizen in 
de Zaanstreek of Friesland terugkeerde met een oblong schetsboekje vol zelfge-
maakte, zeer verdienstelijke potloodtekeningen.15 Veel in Boekenoogens levens-
wandel typeert hem als een steile en voorname geleerde, maar de karakterisering 
als een “puriteinse, preutse, ouderwetse mennistenbroeder”16 laat zich dan wel 
weer moeilijk rijmen met zijn onomwonden belangstelling voor het volkse en het 
kinderlijke. Wat zocht hij in die milieus die de zijne niet (meer) waren? Was het 
een nostalgisch terugverlangen naar de geborgenheid van zijn eigen kindertijd, of 
wellicht naar de esthetiek van het andere, het pure, ongecompliceerde, onbedor-
vene of naïef-fantasievolle? Zo afstandelijk als hij in de omgang met volwassenen 
kon zijn, zo gemeenzaam kon hij met kinderen overweg, die hij - naar collega 
J.W. Muller memoreert - amuseerde met prentenboeken, het verzinnen van spel-
len, en zelfs het vertellen van sprookjes!17

Zijn karakter en stijl van werken ademen niettemin vooral geleerdheid, en ze 
getuigen van een grote hang naar nauwkeurigheid, wat zich bovenal heeft geuit 
in brede presentaties van zorgvuldig nagevorste details, precieze ordening van 
(soms een overvloed aan) gegevens en citaten, en geduldig editiewerk. Zijn gedre-
venheid uitte zich veeleer in het weergeven van zakelijke feiten, en beduidend 
minder in interpretatie, analyse en theorievorming. Zijn belangstelling en acade-
mische werkzaamheid bestreken bovendien een dusdanig breed terrein, dat de 
diepte er - in cultuurhistorisch opzicht - wel eens aan ontbrak. Het is met 
een dergelijk oordeel overigens zeer de vraag of we Boekenoogen en tal van 

15 Het boekje is onuitgegeven en berust nog in familiebezit. Het gaat om potloodteke-
ningen van gebouwen (kerk, molen, stadsgezicht, buitenhuis, stoomgemaal, fort) in Hin-
deloopen, Velp, Beekhuizen, Krommenie, Wormerveer, Wormer, Westzaan, Oost-Knol-
lendam, Beverwijk, Heemskerk, ‘t Kalf, Spijkerboor, de Rijp en Zaandijk uit de periode 
1886-1888. De heer J. van Bekkum (Voorburg) heeft mij op 12 maart 2002 inzage gege-
ven.
16 Grijp 2000a, p. 88.
17 Zie Muller 1949, p. 21.
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zijn contemporaine collega’s niet te veel langs 
de moderne meetlat van het wetenschappelijk 
bedrijf willen leggen.

De taalkundige

Het eerste echte boek dat hij publiceerde wordt 
alom ook als zijn beste beschouwd. Het is dan 
ook een lexicologisch proefschrift waarvan het 
lijvige ‘Zaansch Idioticon’ de kern uitmaakt 
(1368 kolommen). Boekenoogen promoveerde 
op het eerste deel van dit dialectologische woor-
denboek (A-K), terwijl het complete werk een 
jaar later verscheen. Voor de Zaanse woorden-
schat had Boekenoogen talloze geschreven en 
gedrukte bronnen doorgewerkt, maar hij zou 
ook woorden uit de volksmond hebben opgete-
kend, onder meer de vaktaal die in werkplaat-
sen gebezigd werd. Naar verluidt noteerde Ger-
rit Jacob als kind al Zaanse woordjes die hij op 
school van andere kinderen hoorde, en die hij 
van thuis niet kende.18

Proefschrift en handelseditie werden uitgegeven 
onder de titel De Zaansche Volkstaal en bevat-
ten tevens een historische klank- en vormleer 

(fonologie, morfologie en syntaxis) met vergelijkingen met het Westgermaans, 
Gotisch, Oudhoogduits en Oud-(west)Fries, alsmede een onomastisch hoofd-
stuk over Zaanse voornamen, achternamen en plaatsnamen. Boekenoogens latere 
collega J.W. Muller zou het proefschrift typeren als een “meesterproef” en een 
“standaardwerk”, en voorzien van kwalificaties als “weloverdacht, stelselmatig 
van opzet, degelijk, zorgvuldig, nauwkeurig van bewerking.”19 K. Heeroma 
spreekt zelfs van “het dialectologisch meesterwerk van vóór 1900”.20 Sociolin-
guïste Jo Daan houdt deze kwalificaties onverkort staande, al betwijfelt zij dat 
Boekenoogen zich als student en onderzoeker nog daadwerkelijk onder het volk 
heeft gemengd om hun taalgebruik op te tekenen: dat was niet zijn stijl. Hij 
was veel meer een schriftgeleerde dan een veldwerker. Van huis uit sprak Boe-
kenoogen het Zaanse dialect zeer zeker niet - niet voor niets zijn hem daarom 

18 Persoonlijke mededeling van de heer K. Woudt (Zaandijk), 8 januari 2001.
19 Muller 1949, p.5.
20 Van Sterkenburg 1984, p. 158.

Titelpagina van het zeventiende-eeuwse volks-
boek Een schone ende miraculeuse Historie 
vanden Ridder metter Swane (1652)



9Verzamelaar, correspondenten en verhaalcollectie

ook heel alledaagse Zaanse woorden volkomen ontgaan. Hoogstens heeft Gerrit 
Jacob bij zijn vader navraag gedaan omtrent de specifieke locale molen-termen, 
of bij de molenaar die zijn vader regelmatig thuis bezocht.21 Jo Daan heeft - naar 
eigen zeggen - Boekenoogen in De Zaansche Volkstaal nooit op een fout kunnen 
betrappen, en toont bewondering voor diens etymologische kennis.22

Als Boekenoogen in 1896 bij het Woordenboek der Nederlandsche Taal komt, 
doet hij eerst als medewerker, samen met J.W. Muller, een jaar voorbereidend 
werk aan het derde deel, van Boven tot Bram. Daarna werd hij als redacteur aan-
gesteld en nam hij de plaats in van W. de Vreese, die naar Gent was vertrokken. 
Zijn leven lang heeft Boekenoogen zich gewijd aan de delen 11 en 12, respectie-
velijk van Opaal tot Ozon, en van P tot Pleizier.23 In de periode dat Boekenoogen 
aan het wnt werkte, had hij taalkundige collega’s van naam als A. Beets, J. Hein-
sius, J.A.N. Knuttel en R. van der Meulen. Deze generatie liet de beschrijving 
van de woordenschat - in aansluiting op het Middelnederlands Woordenboek van 
E. Verwijs en J. Verdam - teruggaan tot 1500, en introduceerde naast woorden 
uit literaire bronnen ook woorden van niet-letterkundige herkomst, alsmede uit-
heemse woorden en dialect. De lemma’s werden bovendien descriptiever en min-
der normatief.24

In zijn 34 werkzame jaren vulde Boekenoogen meer dan 4500 kolommen van 
het woordenboek. Alle artikelen werden met evenveel toewijding en accuratesse 
geschreven - aan de lexicografische kwaliteit hoefde niet getwijfeld te worden. 
De kwantiteit lijkt weliswaar heel behoorlijk - zeker als we in aanmerking nemen 
wat Boekenoogen daarnaast allemaal nog gepubliceerd heeft -, maar zijn produk-
tie was naar woordenboeknormen welbeschouwd onder de maat. De redactie 
klaagt dat de afleveringen steeds verder achter op schema raken.25 Lexicoloog 
Van Sterkenburg schrijft over deze periode: “Zondebok bij uitnemendheid blijkt 
redacteur G.J. Boekenoogen, die meer gedreven is tot het verzamelen van een 
hoeveelheid erotische en Zaanse woorden, dan tot het bloedstollende Woorden-
boekwerk. Daarover zijn al jaren klachten. Maar, wat men ook probeert, er treedt 
geen verbetering op. Op 19 juni 1929 schrijft Kluyver daarom aan Beets: ‘Hij 
mocht waarlijk ook wel eens door een psychiater worden behandeld, want het 
allergewoonste gevoel van plicht en van eer schijnt bij hem af te sterven. Indien 
het woordenboek hem zoo tegenstaat, dat hij er niet aan werken kan, dan moest 

21 Dit vermoedt althans J. van Bekkum (Voorburg).
22 Jo Daan in Boekenoogen 1971, dl. 1, p. 7. Voorts persoonlijke mededelingen van Jo Daan 
(Barchem), 5 oktober 2001. N.B.: ook voor de kinderrijmen en sprookjes gold dat hij 
ze zelf zelden uit de mondelinge overlevering optekende, maar ze vooral uit historische 
bronnen putte of per brief toegestuurd kreeg door derden.
23 Zie wnt 1896-1930.
24 Van Sterkenburg 1992, p. 29; zie ook Van Sterkenburg 1984, p. 58 e.v.
25 Muller 1949, p. 7.
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hij zijn ƒ2.700,- niet willen ontvangen.’”26 Des-
gevraagd merkt de heer Van Bekkum op, dat het 
wnt inderdaad niet Boekenoogens grote liefde 
was: hij liet zich gemakkelijk afleiden door andere 
liefhebberijen van wetenschappelijke aard. Van 
Bekkum sluit bovendien niet uit dat Boeken-
oogen vóór zijn attaque in 1929 al enkele kleine 
beroertes had gehad.27

De volkskundige

In Nederland kwam de belangstelling voor volks-
cultuur veel later op gang dan in het romantische 
Duitsland: illustere namen voor wat het volksver-
haal- en volkslied-onderzoek aangaat, zijn Jacob 
(1785-1863) en Wilhelm Grimm (1786-1859) met 
hun Kinder- und Hausmärchen (1812 en 1815), 
en Achim von Arnim (1781-1831) en Clemens 
von Brentano (1778-1842) met Des Knaben Wun-
derhorn (1805-1808). Toen de sprookjes van 
Grimm in het Nederlands werden vertaald, kre-
gen ze alhier bepaald geen geestdriftig onthaal. 
“Wij hebben in lang geen zotter boekje met mis-
selijker prentjes in handen gehad,” zo oordeelde 
de Vaderlandsche Letteroefeningen in 1821 over 

de sprookjes van de gebroeders.28 De eersten die in de Lage Landen volksverha-
len en volksliederen kwamen verzamelen, waren Duitsers, respectievelijk Johann 
Wilhelm Wolf (1817-1855) met zijn Niederländische Sagen (1843), en A.H. Hoff-
mann von Fallersleben (1798-1874) met onder meer zijn Holländische Volks-
lieder (1833). In de noordelijke Nederlanden had Wolf weinig van zijn gading 
gevonden, maar in Vlaanderen werd hij door de mannen van de Vlaamse Bewe-
ging geestdriftig onthaald, en in Brussel trof hij in de kronieken van de biblio-
theek van Van Hulthem talloze historische sagen aan.29 Toen de jonge Hoffmann 
von Fallersleben in 1821 Nederland bezocht om onderzoek te doen naar de Mid-

26 Van Sterkenburg 1992, p. 185. Over deze kwestie kort ook Van Sterkenburg 1998, p. 346.
27 Persoonlijke mededeling J. van Bekkum (Voorburg), 27 september 2001.
28 Meder & Venbrux 2000, p.307. In 1811 had Jacob Grimm al tevergeefs een oproep 
geplaatst in de Algemeene konst- en letterbode, waarin hij vroeg om volksliedjes en 
volkssprookjes. “De Nederlanders voelden nu eenmaal niet veel voor hun middeleeuwse 
geschiedenis en alles wat daarmee samenhing,” zo concludeert P.J. Meertens 1949, p. 24.
29 Meertens 1949, p. 28-30.

Titelpagina van het volksboek Den droefliken 
strijt die opten berch van Roncevale in Hispa-
nien gheschiede (begin 16e eeuw)
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delnederlandse liedcultuur, stuitte hij tot zijn teleurstelling bij de Nederlandse 
elite vooral op gebrek aan weerklank en zelfs op regelrecht onbegrip. Volksboek-
jes, volksverhalen en volksliedjes werden in Nederland in de eerste helft van 
de 19e eeuw nuchter geassocieerd met colportagelectuur (Blauwe Boekjes), kin-
derkamercultuur en ongeciviliseerd bijgeloof - terwijl deze historische vormen 
van volkskunst de Duitse borst inmiddels deden gloeien van romantiek en vader-
landsliefde; sentimenten waaraan hier te lande om cultuurhistorische redenen 
minder behoefte was. Toen Hoffmann von Fallersleben op een gezellige avond in 
voorname Hollandse kring het lied van de Twee Koningskinderen aanhief, barst-
ten de aanwezige meisjes spontaan in lachen uit.30

De enige die al in een vroeg stadium gegrepen was door de Duitse romantiek 
en de belangstelling voor volksverhalen en germaanse mythologie, was de dichter 
A.C.W. Staring (1767-1840).31 Pas in de loop van de 19e eeuw werd in Nederland 
de tijd rijp voor de volkskunde en kwam de (historische) belangstelling voor de 
taal en cultuur van het dagelijkse leven aarzelend op gang. Volksverhalen wer-
den eerst vooral op regionaal niveau verzameld, onder meer door N. Wes-
tendorp (1773-1836) in Groningen, door J.H. Halbertsma (1789-1869), T.R. 
Dykstra (1820-1862) en W. Dykstra (1821-1914) in Friesland en door H. Welters 
(1876-1877) in Limburg.32 Juist in die ‘buitengewesten’ waar men het gevoel had 
de eigen taal en cultuur te moeten verdedigen tegen de oprukkende dominantie 
van het Hollands, werden volksverhalen ingezet als een bewijs van eigen iden-
titeit. Voor wat betreft het (volks)lied zouden J. van Vloten (1818-1883) met 
zijn Baker- en Kinderrijmen (1872) en G. Kalff (1856-1923) met Het lied in de 
middeleeuwen (1883) onze geleerde voorgaan.33 Belangstelling voor volksboeken 
vinden we terug bij L.Ph.C. van den Bergh (1805-1887) met De Nederlansche 
volksromans, eene bijdrage tot de geschiedenis onzer letterkunde (1837) en G.D.J. 
Schotel (1872-1874) met zijn Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes, van 
de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw (1870-1879).34

30 Roodenburg 1994, met name p.268-269, 274; vgl. ook Grijp 2000b, p. 340. De roman-
tische zoektocht naar de volkse wortels van de eigen taal en cultuur werd in Duitsland 
mede ingegeven door een politieke en geografische versnippering en een verlangen naar 
unificatie, die in Nederland niet gekend werd. Hier te lande gold voorts begin 19e eeuw 
niet de middeleeuwen als voorwerp van nationale trots, maar veeleer de Gouden Eeuw. 
Ten slotte streefde de Nederlandse elite naar een beschaving van het volk waardoor voor 
de lage volkscultuur geen ruimte was.
31 Meertens 1949, p. 25. Afgezien dan van de wel zeer vroege (en geïsoleerde) belangstel-
ling in de Natuurlyke historie van Holland (1769-1811) van de Leidse lector Joannes le 
Francq van Berkhey (1729-1812). Meertens 1949, p. 23; Dekker 2000, p. 16-18.
32 Dekker 1978, p.2, 10, 13, 15, 16. Vgl. ook Meertens 1949.
33 Grijp 2000b, p. 340.
34 Over deze voorgangers ook Boekenoogen 1905c.
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Boekenoogen ging voor rijmen en sprookjes feitelijk hetzelfde te werk als de 
Grimms:35 niet alleen speurde hij ze na in oude bronnen, maar hij riep tussen 1892 
en 1894 in (locale) kranten en (letterkundige) tijdschriften ook landgenoten op 
om hem materiaal uit de mondelinge overlevering toe te zenden. In het Vlaams-
Nederlandse tijdschrift Volkskunde van 1893 rechtvaardigt hij het onderzoek 
naar deze vergankelijke genres: ze moeten voor het nageslacht en de wetenschap 
bewaard blijven voordat ze voorgoed verdwenen zijn. De liedjes en verhalen zijn 
bovendien - volgens de toen geldende optiek - “zeer oud”, overgeleverd “van 
mond tot mond”, wortelen niet zelden in de “heidensche” periode van onze 
“Germaansche voorouders”, en dragen “een diepe beteekenis” in zich. Boeken-
oogen stelt voor de toekomst een “Nederlandsch rijmenboek” in het vooruit-
zicht, en ook op een grote sprookjesstudie wordt gezinspeeld.36 In 1902 komt 
Boekenoogen in de Driemaandelijksche Bladen nog eens op het verzamelen 
terug: hij heeft inmiddels veel materiaal ontvangen, maar kan nog niet aan een 
wetenschappelijke verwerking ervan beginnen, want hij moet het verzamelde 
eerst “rangschikken” en “verder aanvullen”. Weer wijst hij op de oude cultuur-
lagen die in de mondelinge overlevering kunnen schuilgaan (zoals “voorchris-
telijke gebruiken”), die de wetenschap veel kunnen leren over “de zeden en 
gewoonten en de denkbeelden van het volk”.37 Zijn opvattingen zijn geheel con-
form de tijdgeest: pas in de tweede helft van de 20e eeuw begint men de veron-
derstelde ouderdom van alle liedjes en verhalen te relativeren, komt het orale 
continuïteitsdenken onder vuur te liggen, en worden al te gemakkelijk veron-
derstelde verbanden met germaanse cultuurfasen naar het rijk der fabelen verwe-
zen. Niettemin is er door mediëvisten na Boekenoogen regelmatig op gewezen, 
dat bepaalde sprookjesstof in elk geval in de middeleeuwse Nederlanden genoeg-
zaam bekend geweest moet zijn, en dat deze stof ook in (ridder)romans en andere 
letterkundige teksten verwerkt is.38 Boekenoogen komt in zijn oproepen overi-
gens vooral met veel voorbeelden van te verzamelen teksten: de wetenschappe-
lijke duiding schiet er meestal bij in.

Men kan zonder meer stellen dat de volkskunde Boekenoogens bijzondere 
belangstelling heeft gehad, en dat hij op veel onderdelen verdienstelijke bijdragen 
heeft geleverd. Zo schreef hij over namen, rijmen, raadsels, sprookjes en sagen, 
spotsermoenen, en volksprenten. Voor de sprookjes en de sagen geldt dat Boe-

35 Dat de Grimms regelmatig zelf de boer opgingen om verhalen uit de volksmond 
op te tekenen, is een misverstand, dat de gebroeders aanvankelijk zelf in de wereld heb-
ben gebracht. Zij waren afhankelijk van historische bronnen en correspondentie. Meder 
2000b, p. 42-43.
36 Boekenoogen 1893b, p. 152, 154.
37 Zie Boekenoogen 1902a, p. 12 en 14.
38 Ik wijs hier slechts op Draak 1946, 1960, 1975, 1979; Meder 1996; Dekker, Van der Kooi 
& Meder 1997, p.162-165, 339-344; Pleij 1997.
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kenoogen ze voornamelijk als tekst heeft uitgegeven, soms met een kort com-
mentaar erbij over reeds bekende (historische) varianten.

Zijn oproep in kranten en tijdschriften voor (kinder)rijmen werd, zoals 
gezegd, gemotiveerd door de ‘vijf voor twaalf’-gedachte. De respons was 
bemoedigend en in 1893 publiceerde Boekenoogen een uitvoerig opstel over 
‘Onze rijmen’ in De Gids.39 In dit opstel vol voorbeelden tracht hij de nodige 
(kinder)rijmen tot in de middeleeuwen en de germaanse tijd terug te plaatsen, 
maar afgezien van enkele parallellen met het laat-middeleeuwse Antwerps Lied-
boek (1544), zijn de bewijzen nogal schraal en krijgen vormkenmerken (ket-
tingrijm, assonantie, heffingvers), uitvoeringspraktijk (reidans) en mythologische 
reconstructies (zielencultus) wat al te gemakkelijk een middeleeuwse of zelfs 
voor-christelijke oorsprong toegedicht. Dit mechanisme van invention of tradi-
tion gaat uit van de nog steeds onder brede bevolkingslagen gehuldigde premisse 
dat ‘oud’ gelijk staat aan ‘oer’. Zo kan het dan gebeuren dat het lied van Witte 
Zwanen, Zwarte Zwanen een reminiscentie krijgt toegedicht aan de reis die de 
germaanse ziel maakte naar het overzeese dodenrijk, dat we later als Engel(l)and 
zijn gaan opvatten. Dit betoog steunde op destijds tamelijk algemeen aanvaarde 
wetenschappelijke vooronderstellingen. 

Nog steeds waardevol zijn Boekenoogens inzichten over de veranderlijkheid 
van teksten onder invloed van de mondelinge overlevering. Regels uit het vers 
over Jan met den Bochel,

De poppen wilden niet spelen.
Toen ging hij naar de kameelen;
De kameelen draaiden tienmaal in ‘t rond,
En Jan viel met zijn neus op den grond.

verklaart hij adequaat uit een onbekendheid met het dialectische ‘speulen’, waar-
door de raadselachtige ‘kameelen’ de plaats hebben ingenomen van de ‘molen’:

De poppen wilden niet speulen.
Toen ging hij naar de meulen;
De meulen draaide tienmaal in ’t rond,
En Jan viel met zijn neus op den grond.

Inzichtelijk is ook de klassificatie van rijmen, die Boekenoogen maakt. Hij 
onderscheidt onder meer bakerrijmen, verhalende rijmen (inclusief leugenrij-
men), speelrijmen (waaronder aftelversjes), raadselrijmen, feestrijmen, arbeids-
versjes en afweerrijmen.

39 Boekenoogen 1893a.
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Boekenoogens verhandeling over raadsels en raadselsprookjes was bedoeld als 
voordracht voor de ledenvergadering van de Maatschappij der Nederlandsche 
Letterkunde.40 In zijn openingswoord legt Boekenoogen behoedzaam reken-
schap af waarom hij zich als geleerde inlaat met zoiets platvloers en kinderachtigs 
als raadsels. Hij haast zich te zeggen dat zijn belangstelling niet uitgaat naar de 
moderne raadsels die - ter tijdkorting - de kolommen vullen van contemporaine 
periodieken, maar dat het hem gaat om uit de volksziel voortgesproten raadsels 
die een eerbiedwaardige ouderdom bezitten. Zijn academische belangstelling valt 
te rechtvaardigen zodra men beseft dat dergelijke raadsels en raadselsprookjes 
eertijds ook door volwassenen werden verteld, en bovendien deels een plaats 
zouden hebben gehad binnen de rituelen van de germaanse cultuurfase. Door de 
eeuwen heen is het genre als een gezonken cultuurgoed uiteindelijk in de kinder-
kamer terecht gekomen. Van enkele raadsel(sprookje)s is inderdaad aantoonbaar 
dat ze ook terug te vinden zijn in de oude verhaalculturen van de Joden, Grie-

40 Boekenoogen 1900-1901b.

Uit het kinderboek Raadsels (1902) met teksten van G.J. Boekenoogen en illustraties van Nelly 
Bodenheim. “Hoeveel eieren kon de groote reus Goliath nuchteren op?” Antwoord: “Eén want daarna 
was hij niet meer nuchteren.”
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ken, Romeinen en Germanen.41 Maar terecht stelt Boekenoogen de vraag of dit 
genre niet deels door literaire overlevering en beïnvloeding is doorgegeven, al 
blijft hij zelf het antwoord schuldig. Een deel van de raadsels betreft bovendien 
kunstraadsels, zoals het letterraadsel uit het Rechtsboek van den Briel (begin 15e 
eeuw) van Jan Matthijssen over wat de maagd aan haar geliefde Jezus gaf:

Minen boil [= geliefde] heb ic ghegeven
Die nyeuwe mane al mijn leven
Ende die sonne algheheel
Ende van Roma tvirendeel.

De oplossing, cor (hart), is in het Latijn en derhalve niet snel besteed aan illiterati. 
Een raadsel dat alleen op schrift heeft gefunctioneerd, vond Boekenoogen in een 
15e-eeuws Egmonds handschrift:

Ter werlt heb ic een viant,
In allen steden is hij wel becant,
In dese vier regulen staet hij verkeert,
Noem hem mij so sydy wel geleert.

De oplossing is het acrostichon achterstevoren: niit (nijd, afgunst). De cultuurhis-
torische inbedding die Boekenoogen aan de raadsels geeft is betrekkelijk gering 
en zijn uitgangspunten worden thans aanvechtbaar geacht. Wat vooral respect 
afdwingt is - wederom - de enorme verscheidenheid aan raadsel(sprookje)s die hij 
bijeen heeft weten te garen. Uit Boekenoogens opstel over raadsels is overigens 
ook een kinderboekje voortgekomen met illustraties van Nelly Bodenheim.42

In een bijdrage onder de titel ‘Geparodieerde sermoenen’, gepubliceerd in het 
tijdschrift Volkskunde, behandelt Boekenoogen een humoristisch verhaalgenre 
dat reeds in de middeleeuwen opgang heeft gemaakt.43 Was het in deze periode 
nog een geliefde vorm van zelfspot, na de reformatie bloeide het genre ook onder 
het protestantse volksdeel. Ter illustratie citeert Boekenoogen volop uit 17e- en 
18e-eeuwse kluchtboekjes, en haalt hij optekeningen uit de volksmond aan van 
circa 1900. Er wordt in de vertellingen de spot gedreven met de katholieke preek-
praktijk, uitgeoefend door stuntelende, weinig vrome en incompetente geeste-

41 Dat men blijkens sommige sprookjes met een raadsel een terechtstelling kan verijdelen, zal 
echter eerder tot een in fictie verpakt ‘wishfull thinking’ van de machteloze, dan tot een rea-
liteit van alledag gerekend moeten worden. Hierover Elias 1998, met name p. 94-100, 178.
42 Boekenoogen 1902c. Deze publicatie ontbreekt in de bibliografie van Muller 1930-1931/ 
1949. Hierin ontbreken eveneens nog de volgende publicaties van Boekenoogen in Volks-
kunde en het Leidsch Jaarboekje: 1906b, 1917, 1919, 1923-1924 en 1927-1928.
43 Boekenoogen 1910b.
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lijken. Vooral (het misbruik van) het kerklatijn en de heiligen-
verering zijn regelmatig het mikpunt. Dergelijke interpretaties 
laat Boekenoogen evenwel aan zijn lezers over: hij beperkt zich 
voornamelijk tot citaten uit soms eeuwenlang herdrukte trivi-
aalliteratuur als De Snaaksche Clement Marot op zyn Praat-
stoel, Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys, De Nieuwe 
Vaakverdryver en De Geest van Jan Tamboer.44

Over de volksprenten publiceerde Boekenoogen drie fraaie 
boeken in samenwerking met Emile van Heurck (1871-1931), 
die verbonden was aan het volkskunde-museum te Antwer-
pen.45 De indrukwekkende foliant die zij in 1910 uitgaven over 
de Histoire de l’imagerie populaire Flamande behelst een rijk 
geïllustreerde en uitputtende catalogus van ruim 700 pagina’s 
over de populaire Turnhoutse prentkunst van onder meer de 
befaamde firma Brepols. De auteurs kennen in hun voorwoord 
de prenten nauwelijks “valeur académique” toe: zij willen deze 
inmiddels door de lithografie verdreven kunstvorm omwille 
van zijn primitieve esthetiek vooral voor het nageslacht bewa-
ren.46 Een representatie van een aspect van de Alltagskultur om 

zichzelf derhalve, althans niet gerechtvaardigd vanuit een oudheidkundige recon-
structie. Alhoewel de prentkunst vooral 18e- en 19e-eeuws materiaal omvat, vin-
den we er thema’s onder die reeds in de middeleeuwen populair waren: Reinaert 
de Vos, Genoveva van Brabant, Tijl Uilenspiegel, Robert de Duivel, de fabels 
van Esopus, en het land van Cocagne. Maar ook figuren uit de modernere letter-
kunde (Robinson Crusoë, Gulliver, Wilhelm Tell), uit sprookjes (Klein Duimpje, 
Blauwbaard, Roodkapje, Ezelsvel, de Gelaarsde Kat, Assepoester), volkse the-
ma’s (de strijd om de broek, Jan de Wasser, de Trap des Ouderdoms, de Verkeerde 
Wereld, Jan Klaassen) en religieuze thema’s (de Verloren Zoon, de Wandelende 
Jood, de Wijze en Dwaze Maagden, Sint Nicolaas) komen we op de prenten 
tegen. Het appendix dat de Histoire bevat over Europese prentkunst, is in het-
zelfde jaar ook afzonderlijk uitgegeven onder de titel Notes sur quelques image-
ries de l’Europe. In 1930 verscheen van hun hand nog een overzichtswerk met 
Nederlandse en Vlaamse centsprenten en hun uitgevers, behandeld naar thema 
en per provincie, onder de titel L’imagerie populaire des Pays-Bas. 

44 Moderne tekstedities van dit genre bestaan er nog nauwelijks. Voor edities van en studies 
over dit type kluchtboekjes uit de 16e en 17e eeuw zie men thans Dekker 1997, Koopmans 
& Verhuyck 1991, Pleij e.a. 1983 en Verberckmoes 1998.
45 Zie Van Heurck & Boekenoogen 1910a, 1910b en 1930. Voor een afzonderlijk opstel 
over de iconografie van de Trap des Ouderdoms zie men nog Boekenoogen 1922-1923.
46 Van Heurck & Boekenoogen 1910a, p. VII.

Kluchtboek De geest van Jan 
Tamboer (1659)
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De aandacht die de volkskunde hier toebemeten krijgt, is indicatief voor de plaats 
die de discipline ingenomen heeft binnen Boekenoogens werkzaamheden. Zijn 
talenten lagen daarbij niet zozeer op het vlak van theorievorming en (cultuur-
historische) analyse, maar vooral op het terrein van het nauwgezet speuren, ver-
zamelen en ordenen. In zijn tijdvak ook een eerste vereiste, want zonder bron-
nen geen analyse. Al met al lijkt het oordeel van P.J. Meertens in 1950 nog 
altijd gerechtvaardigd: Boekenoogen was “een der verdienstelijkste folkloristen, 
die Nederland tot dusver heeft gekend.”47 De verdienstelijkste volkskundige (en 
oudgermanist) tot dan toe was overigens ongetwijfeld Jan de Vries (1890-1964), 
maar die had tijdens de Tweede Wereldoorlog teveel sympathie getoond voor het 
germaanse gedachtengoed.48

47 Meertens 1950, p. 91.
48 Dekker 2000, p. 42-47.

Achtiende-eeuwse volks-
prent over de Wandelende 
Jood van de Firma Brepols.
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De mediëvist

Ook al publiceerde Boekenoogen op veel wetenschappelijke terreinen - de tegen-
woordig veel beleden multi-disciplinariteit bracht hij reeds in praktijk -, de spe-
cialisten van tegenwoordig hebben toch vooral belangstelling voor de Boeken-
oogen die op hun eigen vakgebied gepubliceerd heeft. Zo kennen de meeste 
mediëvisten hem waarschijnlijk vooral van zijn volksboeken, en wellicht van zijn 
opstel over de Vlaamse miniaturen.49 Uitgangspunt van laatstgenoemd opstel is 
de verwonderd gestelde vraag - waarop J. Huizinga in diens Herfsttij der Middel-
eeuwen later nog zou variëren - of de meesterlijke schilderkunst van de gebroe-
ders Van Eyck zomaar uit de lucht is komen vallen. Het antwoord van Boeken-
oogen luidt ontkennend, en hij schetst ter toelichting kort de ontwikkelingsgang 
en ambachtspraktijk van de Zuid-Nederlandse schilder- en miniatuurkunst, met 
name in Brugge en Gent. Meer in het bijzonder gaat hij in op het karakter van 
het Venetiaanse Breviarium Grimani (ca. 1500) dat door Vlaamse meesters van 

miniaturen is voorzien. Opvallend genoeg zijn het vooral de traditi-
onele en toch realistische bezigheden van de boeren, de vis-

sers, de jagers en de ambachtslui in dit getijdenboek, die 
Boekenoogens blik - meer dan de religieuze taferelen 

- weten te vangen.
Op de honderdste gedenkdag van de geboortedag 
van Hendrik Conscience (1812-1883) hield Boe-
kenoogen in augustus 1912 een rede voor de 
Koninklijke Vlaamse Akademie te Gent over de 
lectuur van het Vlaamse volk vóór Conscience - 

van de bijeenkomst het jaar daarvóór is de penning 
te zijner ere nog bewaard gebleven.50 

Penning van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Let-
terkunde: Herinnering aan de plechtige feestviering - viii October mdccccxi - 

van haar vijf-en-twintigjarig bestaan m.d.ccclxxxvi - m.d.ccccxi G.J. Boekenoogen

In zijn voordracht vertelde hij over de religieuze en profane lectuur die vanaf de 
late middeleeuwen van de drukpersen rolde, en die in later eeuwen herdrukt in 
steeds bredere cultuurlagen aftrek vond. Over de religieuze en didactische werk-
jes is Boekenoogen tamelijk kort. Zijn belangstelling gaat voornamelijk uit naar 
het verhalende proza dat hij volksletterkunde noemt, en waaraan de klassieke 

49 Zie voor dit laatste Boekenoogen 1904c.
50 Zie Boekenoogen 1912a. De penning bevindt zich thans in de privé-collectie van J. van 
Bekkum (Voorburg).
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invloeden van de renaissancistische hoogcultuur nauwelijks besteed waren: Floris 
ende Blancefleur, de Historie vanden Ridder metten Swaen, Broeder Russche, 
Uilenspiegel, Historie vanden pastoor te Kalenberghe, de Wandelenden Jood et 
cetera. De Vier Heemskinderen waren eeuwenlang zo populair, dat ze in tal-
loze gevelstenen, koekvormen en ommegangen waren terug te vinden. Het (oor-
spronkelijk Engelse) volksboekje dat verscheen onder de titel Historie van den 
Jongen geheeten Jacke werd tot in de 19e eeuw in Vlaanderen gedrukt als Jaakje 
met zijn Fluitje, en werd (overduidelijk beïnvloed door het drukwerk) in die-
zelfde eeuw ook teruggevonden in de mondelinge overlevering.51 

Deze colportagelectuur werd in het algemeen steeds goedkoper en slordiger 
gedrukt, en vaak pasten de houtsneden helemaal niet meer bij het verhaal. Tot slot 
besteedt Boekenoogen nog aandacht aan de overige lectuur, zoals kluchtboeken, 
vliegende bladen, almanakken en stichtelijke werkjes. Het was echter een man als 
Conscience, zo besluit hij, die het Vlaamse volk weer literatuur heeft leren lezen.

In zijn grote essay over de Nederlandse volksboeken52 is Boekenoogen niet 
mild in zijn oordeel over zijn voorgangers: het overzicht dat L.Ph.C. van den 
Bergh heeft gegeven is veel te onvolledig. G.D.J. Schotel beschrijft nogal wat 
volksboeken die hij zelf nooit onder ogen heeft gehad: hij baseert zich voor de 
inhoud bijvoorbeeld op Franse of Latijnse teksten, die in het geheel niet overeen-
stemmen met de inhoud van de Nederlandse boekjes. Om het bronnenprobleem 
op te lossen, heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, mede op ini-
tiatief van Boekenoogen, besloten om een reeks tekstedities te verzorgen van de 
belangrijkste volksboeken naar hun oudst bekende drukken. Deze reeks diende 
twee doelen: (1) het vergroten van de kennis van de oudere letterkunde en (2) het 
verschaffen van inzicht in de oude zeden en opvattingen. Boekenoogen is zich 
er overigens terdege van bewust dat de zogenaamde ‘volksboekjes’ zeker in het 
begin (eind 15e, begin 16e eeuw) helemaal niet bestemd waren voor het ‘volk’, 
maar veeleer voor een maatschappelijke bovenlaag, en dat ze pas in later eeuwen 
zo zijn gaan heten, toen de goedkope en onverzorgde drukjes door venters op de 
markt en langs de deur werden verkocht aan een volkser leespubliek. Voor wat 
betreft de Middelnederlandse volksboeken onderscheidt Boekenoogen een drie-
tal categorieën: (1) de volksboeken die teruggaan op oudere Middelnederlandse 
teksten, (2) die naar volksboeken uit een andere taal zijn vertaald of bewerkt en 
(3) oorspronkelijk Middelnederlandse volksboeken. Opmerkelijk genoeg gaat hij 
vervolgens alleen op de eerste groep in, waartoe onder meer behoren: de His-
torie van Reinaert de Vos, de Historie van coninck Karel ende van Elegast, de 
Reizen van Jan Mandeville, Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale 

51 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p. 81-83; zie ook Aarne & Thompson 1964 voor 
at 592, The Dance Among Thorns.
52 Boekenoogen 1905c.
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in Hispanien gheschiede (met het Roelantslied en 
de Roman der Lorreinen als voornaamste bron-
nen), Floris ende Blancefleur, de Historie van 
Malegijs, de Historie van Margarieten des her-
toghen dochter van Lymborch ende van haer 
broeder Heyndrick en - volgens Boekenoogen 
het meest populaire volksverhaal in de Neder-
landen - de Historie van de Vier Heemskinde-
ren. Er wordt hier ook stilgestaan bij de bewer-
kingstechniek: uitgebreide epen werden voor de 
prozaromans regelmatig bekort, maar de proza-
roman die teruggaat op de ‘versnovelle’ van de 
Borchgravinne van Vergi is juist langer gewor-
den. Ook inhoudelijk is althans in de proloog 
een verschuiving opgetreden van een geïdeali-
seerde hoofse liefde (14e eeuw) naar een waar-
schuwing voor de zonde van overspel (16e eeuw) 
- maar in de uitwerking van de plot is van dit 
laatste bitter weinig te merken.53 In andere vor-
men van bewerking herkent Boekenoogen onder 
meer tendenzen tot verburgerlijking en demo-

cratisering. Het rijm dat in de prozaromans voorkomt, is soms een residu van de 
oudere verstekst, maar veel vaker gaat het om nieuw berijmde rederijkersverzen, 
die de emotionaliteit van een cruciale plotwending moeten onderstrepen. Verder 
zijn er ook enkele volksboeken waarin een (groot) deel van de dialogen op rijm 
staat, alsof het een toneelstuk is (van Mariken van Nieumeghen veronderstelt 
Boekenoogen ook ten onrechte dat het een toneelstuk zal zijn geweest). Nieuwe 
volksboeken (of vertalingen) die in de loop van de 16e eeuw tot stand komen, 
doen niet langer mee aan deze lyrische mode.

In dit artikel etaleert Boekenoogen zijn deskundigheid op het gebied van de 
volksboeken in een goedlopend betoog, dat niet steeds stokt door al te uitge-
breide citaten. Bovendien bevat het artikel meer cultuurhistorische analyse, en 
de vaak trefzekere observaties worden bij latere onderzoekers nog regelmatig 
teruggevonden. Volkomen terecht zei P.J. Meertens in 1950 over dit artikel nog: 
“Ofschoon de laatstgenoemde studie al bijna een halve eeuw oud is, is ze nog 
altijd de beste en meest volledige samenvatting op dit gebied.”54

53 Zie hierover ook Resoort 1988.
54 Meertens 1950, p. 91.

Titelpagina van het volksboek Vanden Jongen 
geheeten Jacke (1528)
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Op initiatief van Boekenoogen en de Maatschappij der Nederlandse Letter-
kunde verscheen begin 20e eeuw bij Brill in Leiden de filologisch verantwoorde55 
reeks ‘Nederlandsche Volksboeken’, die in eerste opzet twaalf delen zou omvat-
ten56 - de meeste toen niet duurder dan een gulden per stuk. Hiervan zijn er 
niet minder dan acht door Boekenoogen zelf uitgegeven, de eerste in 1902 en de 
laatste posthuum in 1931. Van de andere delen in de reeks nam E.T. Kuiper de 
Historie van Malegijs voor zijn rekening (deel 5, 1903), en C. Lecoutere en W.L. 
de Vreese editeerden de Historie van Turias ende Floreta (deel 8, 1904). In 1913 
verscheen de Historie van Christoffel Wagenaer, discipel van D. Johannes Faustus 
van de hand van J. Fritz (deel 12) en met veel vertraging rolde in 1941 de Dialogus 
of Twisprake tusschen Salomon ende Marcolphus van de pers, geëditeerd door W. 
de Vreese en J. de Vries (deel 7). Voorzover van toepassing werden ook steeds de 
bijbehorende houtsneden afgedrukt.

Het eerste deel van de reeks dat door Boekenoogen werd uitgegeven, heette 
voluit Den droefliken strijt die opten berch van Roncevale in Hispanien gheschiede 
daer Rolant ende Olivier metten fleur van kerstenrijc verslagen waren, een druk 
van de Antwerpse Willem Vorsterman uit het begin van de 16e eeuw.57 De opbouw 
van de uitgave is kenmerkend voor de hele reeks: beginnend met een teksteditie 
en gevolgd door bijlagen, te weten een overzicht van de op dat moment bekende 
drukken van het volksboek, een literatuuropgave en aantekeningen, vooral van 
tekstkritische aard. Het weer bereikbaar maken van de volksboekjes kwam daar-
door feitelijk op de eerste plaats te staan, al volgde in latere delen van de reeks 
soms ook enig cultuurhistorisch commentaar. In 1903 verschenen niet minder 
dan drie edities van Boekenoogens hand: een 17e-eeuwse druk van de Historie 
van Floris ende Blancefleur inclusief het aan het volksboek ontleende historielied 
(deel 2), een 17e-eeuwse druk van de Historie vanden Reus Gilias (deel 4) en een 
16e-eeuwse druk van de historie van Jan van Beverley (deel 6).58 

Uit de zelfgeschreven inventaris van de Friese landbouwer Dirck Jansz 
Cuyck blijkt dat hij in 1608 “een hijstorie van florijes ende blancefloer” in zijn 
boekcollectie had (en ook een exemplaar van de hierna te noemen Zwaanridder-
roman). Niet alleen werd de liefdesgeschiedenis van de moslimprins Floris en het 
christenmeisje Blancefleur als volksboek en als lied tot in de 19e eeuw veelvuldig 
herdrukt, het historielied werd in die eeuw ook nog uit de mondelinge overleve-
ring opgetekend:59

55 Dit in tegenstelling tot de reeks Volksboeken die vanaf 1846 werd uitgegeven door J.F. 
Willems en F.A. Snellaert, waarbij het destijds steeds om moderne, vlot leesbare bewer-
kingen ging.
56 Nadien is de reeks nog eens voortgezet met enkele delen.
57 Boekenoogen 1902b.
58 Boekenoogen 1903b, 1903c en 1903d.
59 Boekenoogen 1903b, p. 53-54 en 76; de geciteerde liedversie is afkomstig uit Volendam.
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Een stuk van liefde zal ik jou verhalen
Getrokken uit een koninklijken stam
Een christenvrouw die woonde na betamen
Al op het hof al van den koning dan
Maar zij moest kramen
Al naar betamen
Zij baarde metter spoed
Een aardig meisje zoet.

De naam van dit dochtertje is dan Blansifleur. 
De tamelijk onbekende Gilias-novelle verhaalt van de even sterke als held-

haftige smidsknecht Sie-vreedt (sic) die de reus Gilias en de draak verslaat, die 
vervolgens de ontvoerde prinses Eulalis bevrijdt om met haar te kunnen trou-
wen, maar die tenslotte door haar afgunstige broers vergiftigd wordt. De ver-
telling staat ontegenzeggelijk in relatie tot het Nibelungen-complex en de Sieg-
friedsage,60 waarschijnlijk via het laat-middeleeuwse Duitse lied over Hürnen 
Seyfrid. 

De exemplarische legende Jan van Beverley is gebouwd op het vaste religi-
euze stramien van zonde, berouw, biecht, penitentie en vergeving. De aanloop 
naar de zonde vormt een sterk staaltje vertelkunst: kluizenaar Jan van Beverley 
wordt door de duivel bezocht in de gedaante van een engel. De duivel spiegelt 
hem voor dat hij noodzakelijk een zonde moet begaan, en hij mag kiezen tussen 
moord, verkrachting en dronkenschap. Jan kiest voor dronkenschap omdat dit 
hem de minste zonde lijkt, maar in zijn dronkenschap verkracht en vermoordt 
hij vervolgens zijn eigen zuster. Na een lange penitentie waarin hij leeft als een 
dier, volgt uiteindelijk toch de vergeving. Er volgt nog een wonder als zijn zuster 
uiteindelijk uit haar graf verrijst.

In 1904 publiceerde Boekenoogen Een suverlijc exempel hoe dat Iesus een 
heydensche maghet een soudaens dochter wech leyde, wt haren lande (deel 9), 
een Delftse druk uit het begin van de 16e eeuw.61 De vertelling en het lied - tot 
in de 19e eeuw schriftelijk en mondeling teruggevonden - gaan erover dat Jezus 
een sultansdochter (een moslimmeisje dus) in het klooster laat treden. In 1905 
volgden twee 16e-eeuwse drukken van de Historie van den jongen geheeten Jacke 
(deel 10), en in 1908 de Historie van den Verloren Sone (deel 11)62 - laatstge-
noemde tekst is uiteraard een stichtelijk-literaire uitwerking van de gelijkenis uit 
het evangelie van Lucas, verkortend bewerkt uit het Frans, en waarschijnlijk uit-
eindelijk teruggaand op een Latijnse tekst. 

60 Vgl. at 650C, The Youth who Bathed himself in the Blood of a Dragon.
61 Boekenoogen 1904b
62 Boekenoogen 1905b en 1908.
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Een jaar na Boekenoogens overlijden bezorgde J.W. Muller dan nog diens 
langverbeide en nagenoeg voltooide derde deel uit de reeks: de Historie vanden 
Ridder metter Swane.63 Het is de geschiedenis van Zwaanridder Helias, de legen-
darische grootvader van kruisvaarder Godfried van Bouillon (de zwaanridder-
thematiek is overigens met meer adellijke dynastieën verbonden geweest). De 
roman is tot ver in de 19e eeuw herdrukt, en in 1930 nog eens bewerkt heruit-
gegeven. Tevens is op de stof een historielied gemaakt, waarvan men zich kan 
afvragen hoe de vertolking van niet minder dan 152 kwatrijnen in zijn werk is 
gegaan. In veel van de drukken staat een kerkelijke ‘approbatie’ (toestemming, 
goedkeuring) afgedrukt, maar het boek is - kennelijk vanwege al te wonderbaar-
lijke, sprookjesachtige episoden, zoals de metamorfosen in zwanen van de zus 
en de vijf broers van Helias - van kerkelijke zijde ook wel veroordeeld als “fabu-
losa mendax in qua miscentur prophana divinis”.64 Niettemin werd het boek op 
school wel gebruikt in het leesonderricht, waarbij in het protestantse Holland 
frasen als “Ic beveel mi die gods moeder” werden gewijzigd in “Ick beveel my in 
u ghebedt”.65 Maar ook onder invloed van de contra-reformatie werden al te uit-
bundige katholicismen weggewerkt. En de roman is ten prooi gevallen aan zede-
lijke censuur: toespelingen op vermeende praktijken van bestialiteit van Helias’ 
moeder Beatris worden weggewerkt, en een frase als ‘de hertogin lag ‘s nachts 
bij haar man’ wordt gewijzigd in ‘de hertogin zat op een dag bij haar man’. De 
intrigerende speculaties over de religieuze en morele ratio achter de bewerkingen 
zijn overigens van de hand van Muller, niet van Boekenoogen.

Buiten de reeks ‘Nederlandsche Volksboeken’ van de mnl om publiceert Boe-
kenoogen in 1910 Die Evangelien vanden Spinrocke: het betreft een facsimile 
(dus zonder moderne teksteditie) van de Antwerpse druk van Michiel Hillen 
van Hoochstraten uit circa 1520.66 Boekenoogen voorziet de publicatie van een 
beknopt nawoord, waarin hij verklaart dat het boek na de 17e eeuw waarschijn-
lijk al niet meer herdrukt is, maar dat het erin behandelde ‘bijgeloof’ (we spreken 
tegenwoordig liever van ‘volksgeloof’) ten dele nog steeds levend is. Dit klopt 
zelfs nu nog, want aan het vinden van een klavertje vier wordt nog altijd geluk 
toegeschreven, en ook hoefijzers worden nog immer op of boven deuren gehan-
gen om het geluk te vangen of het ongeluk af te weren.67 Terecht merkt Boeken-
oogen evenwel over de inhoud op: “Het boek is niet ernstig bedoeld, maar een 

63 Boekenoogen & Muller 1931.
64 Begrijp: leugenachtige sprookjes waarin het heilige met het profane wordt vermengd.
65 Citaten Boekenoogen & Muller 1931, p. 150 en 142.
66 Boekenoogen 1910c.
67 Zie het 15e kappitel van de dinsdag: “Die een claverblat met vier bladers vint, die salt 
met waerden houden, ende hi sal zijn leven lanc geluckich ende rijc wesen.” En het 16e 
kapittel: “Des ghelijcs die vint een hoefyser oft een stuc daer af, die sal goede aventuer 
hebben.”
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geestige parodie.”68 De tekst zou de opte-
keningen bevatten van gesprekken die zes 
avonden lang gevoerd zijn op de spinavon-
den. De (veelal bejaarde) vrouwen die hun 
geloofsopvattingen als een evangelie - met 
kapittels en glossen - verkondigen, maken 
zichzelf met hun uitspraken, hun onpropere 
en sexueel hyperactieve levenswandel inder-
daad regelmatig belachelijk. 
Sommige van de aanwezige vrouwen dra-
gen ook niet voor niets sprekende namen als 
Beele mitten Tuten, Beerte die Nauwe, San-
drine Saengereet, Perette Dontrou, Marotte 
Swartgat, Robinette Swartsnede, Emmeken 
de Becladde, Beerte Corthiele,69 Maroye 
Vuylgat, Vrou Vroech Rijp en Perette Lange 
Mamme. Het Franstalige Euuangiles des 
Quenoilles wordt door Boekenoogen als 
bron aangewezen; de oudst bekende druk is 
afkomstig van Colard Mansion te Brugge, 
circa 1480, maar de tekst moet nog ouder 
zijn geweest. Boekenoogen gaat in op enkele 
vertaalfouten, en op drukfouten in de Mid-
delnederlandse druk en in latere herdruk-

ken. Belangwekkend is het feit dat de Evangelien vanden Spinrocke vanaf 1570 
op de katholieke index van verboden boeken staat, maar dat het boek ook al 
eerder in een kwalijke reuk stond bij de geestelijkheid. In een biechtboekje van 
Godschalc Rosemondt van Eyndoven uit 1518 staat reeds te lezen:

En ghy sult die priester te kennen geven allen die wychelien, supersticien ende 
manieren van ongheloove, daer ghi mede hebt omghegaen, die ghemeenlick 
uten boecke vanden spinrock worden ghenomen.70

Het ambivalente karakter van het Evangelie vanden Spinrocke, dat de materie 
zelf niet al te serieus behandelt, heeft waarschijnlijk niet weinig bijgedragen aan 
zijn eigen behoud. Eén van de zaken waar Boekenoogen niet op ingaat, is dat 
het inderdaad een oud gebruik was om verhalen te vertellen tijdens de spinnin-

68 Boekenoogen 1910c, p. 2.
69 Iemand met ‘korte hielen’ ligt snel op haar rug.
70 Boekenoogen 1910c, p. 12.

Houtsnede uit de Evangelien vanden Spinrocke 
waarop de auteur te zien is die notulen maakt van 
wat de spinsters vertellen (ca. 1520)
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gen. Het waren avondlijke bijeenkomsten in 
de winter van vrouwen en meisjes, alwaar 
gesponnen werd tijdens het uitwisselen van 
sagen, liedjes, sprookjes, kennis van volks-
geneeskunde, seksualiteit en dergelijke. Deze 
spinningen hebben op het platteland tot in de 
19e eeuw voortgeduurd.71

Het eerste doel dat Boekenoogen voor de 
geest had gestaan met het uitgeven van de reeks 
volksboeken, is zonder meer bereikt: een toe-
name van de kennis van onze oudere letter-
kunde, in het bijzonder van het vroege druk-
werk. Overigens bleven er na de reeks nog vele 
volksboekjes onuitgegeven. Het tweede doel, het 
vermeerderen van het inzicht in de oude zeden 
en opvattingen, is op het moment van uitgave 
maar ten dele gehaald. Een bredere cultuurhisto-
rische inbedding en interpretatie is goeddeels aan 
latere onderzoekers overgelaten. Boekenoogens 
grootste verdienste is geweest, dat die latere vor-
sers hebben kunnen profiteren van zijn nauwge-
zette editeer-, speur- en verzamelwerk.

De verzamelaar

Boekenoogen moet (net als zijn broers Hendrik 
en Lukas Fredrik jr.) een welhaast pathologisch 
verzamelaar geweest zijn. Als kind bleek hij al 
over het filatelisten-gen te beschikken: hij verzamelde postzegels, oude kranten, 
munten en penningen, en op jonge leeftijd begon hij er ook al over te schrijven.72 
Naar verluidt lagen de boeken, tijdschriften, knipsels, prenten, papieren, aante-
keningen, correspondentie en fiches dusdanig hoog en breed in zijn latere Leidse 
kamers opgetast, dat er nauwelijks ruimte overbleef om zich er te bewegen.73 Bij 
het verzamelen van boeken legde hij een bijzondere belangstelling aan de dag 

71 Rooijakkers 1994, p. 307-317; Enzyklopädie des Märchens 5, kol. 211-212; Verberck-
moes 1998, p. 121-122; Schenda 1993, p. 41; Rooijakkers 2004.
72 Hofstede 1993, p. 9.
73 Persoonlijke mededeling J. van Bekkum (Voorburg), 27 september 2001 en 12 maart 
2002 - het betreft een herinnering van familielid Job Duyvis (Egmond) die als kind met 
zijn moeder de Leidse kamer heeft bezocht.

Titelpagina van het volksboek over Jan van 
Beverley (begin 16e eeuw)
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voor historische kinderboeken en oude volksboeken. Deze volksboeken waren 
toentertijd nog voor een betrekkelijk gering bedrag te koop in de boekenstalletjes 
op bijvoorbeeld de Leidse Korenbeursbrug.74

Zoals gezegd had Boekenoogen in de jaren 1892-1894 in allerhande kranten 
en tijdschriften oproepen geplaatst aan mensen in het land om hem volksliedjes 
en volksverhalen, die uit de mondelinge overlevering afkomstig waren (en dus 
niet uit boekjes), op te sturen.75 Dit resulteerde in een hoeveelheid brieven die 
hij vanuit alle windstreken van het land kreeg toegestuurd - overigens beduidend 
meer uit Noord-Holland dan uit Limburg. In paragraaf 1.2. zal dieper worden 
ingegaan op de inzendingen.

Het eerste wat Boekenoogen in het tijdschrift Volkskunde publiceerde, was 
een reeks Groningse volksverhalen. De verzameling was volgens opgave van 
Boekenoogen afkomstig van Johannes Onnekes uit Ulrum (Groningen). Het ori-
ginele manuscript van Onnekes ontbreekt in het Boekenoogen-archief van het 
Meertens Instituut, maar een afschrift door Boekenoogen van sommige verha-
len van Onnekes is in 2003 teruggevonden in de Collectie Sinninghe van het 
Meertens.76 Een curiositeit in Onnekes geschriften vormt het feit dat nogal wat 
van zijn verhalen erg doen denken aan de Groninger volksverhalen die E.J. Hui-
zenga-Onnekes in 1928 publiceerde onder de titel Het boek van Trijntje Sol-
daats.77 Mede dankzij speurwerk van de volkskundige Jurjen van der Kooi zijn 
we inmiddels in staat dit raadsel op te lossen.78

In chronologische volgorde moet het volgende zijn gebeurd. In de periode 
ca. 1800-1804 krijgen de broertjes Gerrit Arends Arends en Kornelis Arends 
Arends volksverhalen verteld van de oude naaister Trijntje Wybrands-Alberts 
(1749-1814) uit Ezinge. De bijnaam van deze vertelster was Trijntje Soldaats - 
ze was in haar eerste huwelijk met de Duitse soldaat Andries Cramer getrouwd. 
De 11-jarige Gerrit Arends (1793-1876) tekende zeventien sprookjes van Trijntje 
op in een schriftje, waar hij het jaartal 1804 boven zette. Daarmee dateert deze 
verzameling sprookjes overigens van vóór de beroemde Kinder- und Hausmä-
rchen (1812-1815) van de gebroeders Grimm. Het schriftje van Gerrit Arends 
komt later in het bezit van Johannes Onnekes (1844-1885) uit Ulrum. Onnekes 
heeft weliswaar zelf volksverhalen uit de mondelinge overlevering verzameld, 
maar hij heeft ook de verhalen van Gerrit Arends bewerkt. Diens kinderlijke 
optekeningen in het Nederlands worden door Onnekes enigszins vrij terugver-

74 Muller 1949, p. 10. 
75 Muller 1949, p. 24, Dekker 1998, p. 229, Meder 2001, p. 33.
76 Sinninghe heeft allerlei materiaal gebruikt voor zijn volksverhalen-catalogus (Sinninghe 
1943) en zijn tekstedities zonder het na gebruik weer correct te archiveren.
77 Huizenga-Onnekes 1928.
78 Van der Kooi 2003, p. 188-189.
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taald naar het Gronings. Als Gerrit Jacob Boekenoogen in de jaren ’90 van de 
19e eeuw belangstelling toont voor volksverhalen, ontvangt hij een collectie Gro-
ningse sprookjes, maar niet van Johannes Onnekes zelf, want die is immers al 
bijna tien jaar overleden. 

De optekeningen van Groningse volksverhalen uit de mondelinge overleve-
ring èn een bewerking van de verhalen van Trijntje Soldaats in het Gronings 
door Onnekes ontvangt Boekenoogen van J.H. Scholte uit Ulrum. In de brief 
van Scholte, gedateerd 17 november 1893, wordt gesproken over een manus-
cript met “legenden, volksverhalen, [...] bijgeloof en kindervertellingen”. Boe-
kenoogen heeft afschriften gemaakt, en het origineel teruggestuurd.

Het originele handschrift van Gerrit Arends krijgt Boekenoogen te leen van 
de familie Brongers uit Ezinge. In een ongedateerde brief schrijft mevrouw 
E.G.M. Brongers:

Zoodra ik ze machtig kan worden zend ik U een boekje met vertelsels van 
1800-1804. Opgeschreven door een mijner familieleden van dien tijd en aan 
hem verteld door een oude meid of baker, die naaister bij hen was. U moet 
ze dan wat herzien en de minder kiesche uitdrukkingen veranderen, daar ik 
U anders het oorspronkelijke niet durf sturen. Gaarne had ik dat, als ik het 
tenminste krijgen kan, U het boekje terug stuurt als U het afgeschreven hebt, 
want mijne familie wil het graag behouden.

Dit originele handschrift ontbreekt uiteraard in de correspondentie, want dit is 
na het afschrijven ook retour gegaan. Het originele schriftje is in de familie geble-
ven en wordt geërfd door domineesdochter Eilina Johanna Huizenga-Onnekes 
(1883-1956), een nicht van Johannes Onnekes.79 Zij geeft de verhalen in 1928 
onbewerkt uit in een bibliofiele editie met houtsneden en initialen.

Het mag duidelijk zijn dat Boekenoogen niet heeft kùnnen corresponderen 
met Johannes Onnekes, ondanks dat diens naam in de publicaties wordt 
genoemd, en dat de gelijkenis van veel Groningse sprookjes met de verhalen 
van Trijntje Soldaats niet toevallig is: het zijn de verhalen van Trijntje Soldaats. 
Ze zijn in Volkskunde afgedrukt in de Groningse bewerking van Onnekes80 

79 Het originele handschrift van Gerrit Arends is thans in het bezit van de Groninger fami-
lie Huizenga.
80 In hoofdstuk 4 worden ze hier uitgegeven als nummer 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 14. Ook de num-
mers 10 en 11 zijn Groningse bewerkingen van Onnekes, maar nu heeft Boekenoogen ze 
ook nog eens bewerkt, en de sprookjes in de geest van Gerrit Arends’ optekening terug-
bewerkt tot ik-sprookje. Andere Groningse sprookjes van Onnekes (nr. 2, 3, 8bis, 10B, 
12, 15, 65, 66, 67, 68 en 71) zijn door hem zelf uit de mondelinge overlevering opgetekend, 
en gaan dus niet terug op Trijntje Soldaats.
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of in de Nederlandse bewerking van Boe-
kenoogen81 van het kinderlijke Nederlands 
van Gerrit Arends.
De meest uitgebreide correspondentie ont-
ving Boekenoogen van Cornelis Bakker 
(1863-1933), een doopsgezinde plattelands-
arts uit Broek in Waterland.82 Tijdens zijn 
studietijd, op 2 oktober 1892, had Boeken-
oogen al een brief geschreven aan Bakker, 
die in Koog aan de Zaan was geboren en 
medicijnen had gestudeerd aan de Leidse 
universiteit. In die brief vroeg Boekenoogen 
hem om volkstalige woorden en zegswij-
zen uit de Zaanstreek en Waterland. Bakker 
sloeg weliswaar meteen aan het verzamelen,  
maar door omstandigheden gedwongen, 
stuurde hij Boekenoogen pas op 17 novem-
ber 1897 zijn materiaal op: ruimschoots 
te laat om nog in De Zaansche Volkstaal te 
worden opgenomen. Maar Bakker bleef ver-
volgens ijverig van alles verzamelen: in de 
periode 1897-1916 stuurde hij vele tiental len 
brieven aan Boekenoogen vol optekeningen 
van Waterlandse dialectwoorden, spreek-
woorden en gezegden, sagen, sprookjes, 
rijmpjes, liedjes, raadsels, spelletjes, volksge-
neeskunst en volksgebruiken. Bakker onder-
scheidde zich van de meeste andere cor-
respondenten doordat hij veel volkskundig 
materiaal daadwerkelijk optekende uit de 

mond van zijn patiënten - veelal boeren, knechten en vissers op leeftijd.
Op het terrein van het volksverhaal kan Bakker als onze eerste echte veldwer-
ker aangemerkt worden. Het veldwerk leverde regelmatig rijmen en liedteksten 
op, die destijds te onbetamelijk en rauw waren om te publiceren, maar die Bak-
ker onbeschroomd optekende, zoals: “Kut klare jenever, wat heb die meid een 

81 In hoofdstuk 4 worden ze hier uitgegeven als nummer 13, 69 en 70. Boekenoogen geeft 
dus al met al twaalf Groningse sprookjes uit in Volkskunde die teruggaan op Trijntje Sol-
daats; vijf van de in totaal zeventien blijven derhalve ongepubliceerd in Volkskunde.
82 Zie over Bakker en zijn verzamelarbeid Meder 2001, p. 5-46.

De arts Cornelis Bakker (1863 - 1933)
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waterblaas / je kunt er in laveeren als in de rivier de Maas.”83 Ook een minder 
kuise versie van Kortjakje tekende hij op:

Altijd is Kortjakje ziek,
Midden in de week maar zondags niet.
Zondags gaat ze naar de kerke
Met een boek vol zilverwerken.
Zilver werk moet het wezen,
Anders kan Kortjakje niet lezen.
’s Maandags is Kortjakje dronken.
Dinsdags leit ze op bed te ronken.
Woensdag krijgt ze een dikke buik.
Donderdag komt het kind er uit.84

De collectie Bakker is zo uitgebreid, dat die thans binnen de collectie Boeken-
oogen als een aparte deelcollectie (V.A. 68) wordt bewaard. De door Bakker uit 
de mondelinge overlevering opgetekende volksverhalen zijn recentelijk licht kri-
tisch uitgegeven.85 

Ook liedboekjes, raadselbundeltjes, feestrepertoire, prenten en dergelijke die 
Bakker te leen of ten geschenke had gekregen, stuurde hij naar Boekenoogen 
op ter inzage. Bakker heeft zich enigszins vergist in de bereidheid van Boeken-
oogen om de aantekeningen en boekjes weer terug te zenden. Bakker moet in 
zijn brieven veelvuldig en met steeds meer aandrang verzoeken om terugzending 
van uitgeleend volkskundig materiaal en van zijn eigen aantekeningen. Voorts 
begon het Bakker na verloop van tijd te irriteren, dat Boekenoogen steeds vaker 
de volksverhalen in het tijdschrift Volkskunde publiceerde zonder te vermelden 
wie ze had opgetekend, daarmee suggererend dat Boekenoogen ze eigenhandig 
had verzameld. In 1913 bereikte de verstandhouding een fataal dieptepunt: Boe-
kenoogen had meerdere brieven van Bakker onbeantwoord gelaten. Op 1 maart 
eist Bakker per brief een verklaring:

Ziezoo, nu heb ik nogmaals de pen opgenomen om u mijn vondsten mede te 
deelen, maar als u mij nu niet eens terugschrijft, weet ik niet wat ik er van 
denken moet. In anderhalf jaar hoor ik niets van u. Zijn mijn vondsten niet 
belangrijk genoeg meer, of interesseert u er zich niet meer voor, of is er een 
andere reden? Gaarne zou ik willen weten wat de reden is, want zoolang als 
wij met elkaar in correspondentie zijn, is dat nog nooit gebeurd.

83 Brief van Bakker aan Boekenoogen, d.d. 28 juni 1898 (archief Meertens Instituut).
84 Brief van Bakker aan Boekenoogen, d.d. 8 oktober 1900 (archief Meertens Instituut).
85 Meder 2001.
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Begin 1916 voltrok zich een watersnoodramp in Broek en omstreken, en Bakker 
had vanaf dat moment wel andere zaken aan zijn hoofd. Op 5 april 1916 stuurde 
hij zijn laatste optekeningen naar Boekenoogen met de mededeling: “Nu zult 
u mij een groot genoegen doen, als u mij deze aanteekeningen en ook vroeger 
gevondene zoo spoedig mogelijk terugzendt.” Het bedoelde materiaal heeft Bak-
ker echter nooit meer teruggezien. Bakker heeft het - mede omdat hij zelf zo’n 
inspanning geleverd had - altijd betreurd dat de door Boekenoogen telkens weer 
aangekondigde grote boeken met sprookjes en met liedjes er nooit zijn gekomen. 

Een selectie van de volksverhalen die Boekenoogen uit het land toegestuurd 
kreeg, heeft hij in de periode 1900-1910 gepubliceerd in het tijdschrift Volks-
kunde.86 Van de meeste correspondenten kreeg hij hoogstens eenmalig een hand-
jevol verhaaltjes en een hoeveelheid (kinder)liedjes toegestuurd, die zij vooral uit 
hun eigen herinnering hadden opgediept. Bovendien vertrouwden sommige cor-
respondenten de verhalen in een sterk literaire stijl aan het papier toe. Van som-
mige verhaaltypen kreeg hij veel versies toegestuurd, zoals at 720 (My Mother 
Slew Me; My Father Ate Me. The Juniper Tree), at 780 (The Singing Bone) en 
bovenal at 2030 (The Old Woman and her Pig) en at 2030J (A Disobedient 
Boy).87 Dit kwam ten dele omdat Boekenoogen ze in zijn oproepen zelf wel 
als voorbeelden had opgevoerd. Meerdere ingezonden volksverhalen van corres-
pondenten zijn in licht gemoderniseerde vorm onlangs heruitgegeven.88

Na het overlijden van Boekenoogen in 1930 is diens collectie bij de Maat-
schappij der Nederlandse Letterkunde in Leiden terecht gekomen, en in 1941 is 
een groot deel terechtgekomen bij het Centraal Bureau voor Nederlandse Volks-
kunde te Amsterdam, dat later is opgegaan in het (P.J.) Meertens Instituut.89

De Collecties Boekenoogen

Op diverse instellingen in Nederland bevinden zich collecties Boekenoogen. 
Correspondentie van zijn hand wordt onder meer bewaard op het Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie te Leiden, en in de Koninklijke Bibliotheek te Den 
Haag. De echte en omvangrijke collecties zijn in Leiden en Amsterdam terecht 
gekomen. Na het overlijden van Boekenoogen boden zijn erven in april 1931 
zijn verzameling ter veiling aan via Van Stockum in Den Haag. De toenmalige 
bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, A.A. Rijnbach, 

86 Boekenoogen 1900-1901a, 1901-1902, 1903a, 1904a, 1905a, 1906a, 1907-1908, 1909, 
1909-1910, 1910a.
87 Voor de typenummers zie Aarne & Thompson 1964.
88 Meder 2000a. Zie de verhalen nrs. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 24, 
25, 30, 31, 36, 37, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 112, 113, 115, 116, 120, 122, 125, 126, 128 en 129.
89 Draak 1949.
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werd echter in de gelegenheid gesteld om alles waar hij belang in stelde tegen 
taxatiewaarde aan te kopen. Daarvoor moest nog wel even om geld gecollecteerd 
worden onder de leden van de Maatschappij.90 Het lukte evenwel om delen van 
de collectie aan te kopen: een deel zou in de Leidse bibliotheek blijven, een ander 
deel zou naar Amsterdam gaan, naar het huidige Meertens Instituut.

In het laatstgenoemde instituut bevindt zich in de eerste plaats een collectie 
van ruim 9000 kinderrijmen en -liedjes en de correspondentie hierover. In de 
tweede plaats bevindt zich er een verzameling van ruim 1000 volksverhalen en de 
bijbehorende correspondentie.91 De derde verzameling in het Meertens Instituut 
bestaat uit kinderprenten. Het gaat om ruim 4200 afbeeldingen van voorname-
lijk kinderen uit de periode rond 1900, veelal afkomstig uit tijdschriften. Het 
gaat onder meer om tijdschriftfoto’s, kunstplaten en cartoons - niet alleen Neder-
landse, maar ook veel Duitse, Franse en Engelse. Onder de prenten bevindt zich 
wat kostbaar drukwerk. Bij de archivering is de volgorde en onderwerps-inde-
ling van Boekenoogen zelf gehandhaafd. Een kleine greep uit de themata: doop, 
de wieg, luiers omdoen, zogen, leren lopen, huiselijk leven, belijdenis, verjaar-
dag, sport en spel, school, gymnastiek, straf, verdriet, artisticiteit, verliefdheid, 
fuifnummers, kindervrijerij, kinderarbeid, dood, brutaliteiten en bakvissen. Eén 
reeks afbeeldingen heeft van Boekenoogen geen opschrift gekregen, maar het is 
duidelijk dat het om sexuele voorlichting gaat. Expliciet erotische afbeeldingen 
van kinderen zitten er niet in de verzameling, maar hier en daar treft men wel (al 
dan niet kunstzinnig vormgegeven) plaatjes die voor die tijd op het randje van 
het betamelijke gebalanceerd moeten hebben. Tot slot herbergt het archief van 
het Meertens Instituut nog Boekenoogens folkloristische aantekeningen, raad-
sels, literatuur en krantenknipsels, (middeleeuwse persoons-)namen en varia.

Archief Mappen Collecties Boekenoogen

V.A. 56 1-28 Correspondentie A-Z (verhalen, liedjes e.d.)
 29-32 Correspondentie anonymi (verhalen, liedjes e.d.)
 33-40 Diversen: literatuur, krantenknipsels
 41-61 Kinderliedjes en -spelen
 62-67 Uitgetypte liedjes
 68-76 Liedjes bij gelegenheden etc.

90 Zie hierover De Niet 1995, p. 83. Zie voor een eerste beschrijving Burger 1931. Zie Van 
Rijnbach 1932 voor de catalogus.
91 De verschillende collecties Boekenoogen hadden in het verleden aparte archiefnummers, 
maar inmiddels is alles bijeengebracht onder één nummer: zie V.A. 56 voor Boekenoogen 
en V.A. 68 voor de deelcollectie Bakker. Alle verhalen zijn inmiddels ontsloten in de 
Nederlandse Volksverhalenbank op internet: http://www.verhalenbank.nl
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Archief Mappen Collecties Boekenoogen

 77 Persoonsnamen
 78-82 Namen
 83-86 Volksliedarchief
 87-97 Folkloristische aantekeningen, raadsels
 98-118 Prenten
 119-123 Rest

  Deelcollectie Bakker

V.A. 68 1-30 Correspondentie (verhalen, liedjes e.d.)

De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, in de univer-
siteitsbibliotheek van Leiden, beschikt nog steeds over een hoeveelheid handge-
schreven materiaal van Boekenoogen. Het gaat om dialectologisch materiaal, een 
kleine hoeveelheid rijmpjes, en aantekeningen en correspondentie betreffende 
volksboeken en houtsneden.92 Belangrijker is evenwel de boekcollectie Boeken-
oogen die in de Leidse UB wordt bewaard: ruim 500 boeken uit de 17e tot en 
met de 19e eeuw die van volkskundig en letterkundig belang zijn. Er bevinden 
zich almanakken, anecdotenboeken, demonologische geschriften, schoolboeken 
en liedboekjes onder. Maar de grootste verzamelingen betreffen de ridderromans 
en volksboekjes (191 stuks), en de sprookjesboeken (112 stuks). De collectie kent 
zeventien edities van De historie van Genoveva en niet minder dan 28 Tijl Uilen-
spiegel-edities. Verder vinden we er 50 uitgaven van de Sprookjes van Moeder 
de Gans van Charles Perrault. Tot voor kort werden deze boeken in de Leidse 
UB ook fysiek bijeen gehouden in een boekenkastje dat was geschonken door de 
jongere broer Lukas Fredrik jr. - inmiddels worden de boeken ter conservering 
separaat bewaard in de klimaatbeheerste kluis.93

Boekenoogens aangetrouwde familielid J. van Bekkum wist nog te melden 
dat een deel van het materiaal dat in 1931 uiteindelijk door Van Stockum geveild 
werd, aangekocht is door het gemeente-archief van Leiden. Toen er jaren later 
echter ruimtegebrek ontstond, is het materiaal weer bij Van Stockum ter veiling 
gebracht en in particuliere handen terechtgekomen.94

In 1931 is misschien niet eens alles uit G.J. Boekenoogens collectie onder de 
hamer gebracht. M. de Niet veronderstelt althans dat een deel van zijn kinder-

92 Ltk. 2117-19, Universiteitsbibliotheek, Leiden.
93 De Niet 1995, p. 85-86, Van Rijnbach 1932. Vgl. ook Hofstede 1993. Voor de collectie: 
Boekenoogen 1-513, Universiteitsbibliotheek, Leiden.
94 Persoonlijke mededeling J. van Bekkum (Voorburg), 27 september 2001.
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boeken is toegevoegd aan de bibliotheek van diens broer Hen-
drik Boekenoogen, die zelf ook verzamelde. De weduwe van 
Hendrik, Jacoba Cornelia Vis, heeft diens boekenbezit in 1944 
in ieder geval ter veiling aangeboden bij G.T. Bom in Amster-
dam. L. Brummel, de bibliothecaris van de Koninklijke Bibli-
otheek te Den Haag wist ruim 2000 boekjes aan te kopen. 
Dubbele exemplaren gingen naar de Universiteitsbibliotheek 
van Amsterdam en naar het Openluchtmuseum in Arnhem. 
De resterende 1500 boekjes zijn - in elk geval onder de naam 
‘Collectie Boekenoogen’ - nog altijd in het bezit van de kb, 
maar worden niet fysiek bijeengehouden. De verzameling 
omvat allerhande 18e- en 19e-eeuwse Nederlandse, Engelse, 
Franse en Duitse kinderlectuur, waaronder ook abc-boekjes, 
kinderbijbels en leerboekjes.95

De wetenschapper

In 1949 stelde bibliothecaris A.A. van Rijnbach in opdracht van de Maatschap-
pij der Nederlandse Letterkunde een bundel met verspreide artikelen samen van 
Boekenoogen. Wat opvalt is dat hierin niets staat opgenomen dat Boekenoogen 
ooit in het tijdschrift Volkskunde heeft gepubliceerd96 - wat evengoed aan de 
aard van de bijdragen als aan de academische belangstelling voor de etnologische 
discipline kan hebben gelegen. De Verslagen en Mededelingen van de mnl zelf 
en De Gids zijn de belangrijkste bronnen, al is er ook uit enkele andere, meer 
historische en boekwetenschappelijke periodieken geput.

Boekenoogens wetenschappelijke belangstelling lag op een breed terrein van 
taalkunde, dialectologie, naamkunde, volkskunde en mediëvistiek. Zijn bijdragen 
hadden altijd een historische component: ook als het basismateriaal (woorden, 
namen, verhalen) contemporain was, kwam de diepgang telkens weer van het 
historische perspectief. Boekenoogen was daarbij vooral een verzamelaar en ver-
slaglegger van feitenkennis. Zelden begaf hij zich op het pad van de cultuurhis-
torische hypothesevorming. 

Vóór Boekenoogen hebben Nederlandse geleerden zich ook wel met aspecten 
van bepaalde cultuurverschijnselen beziggehouden, maar eigenlijk alleen op het 

J. van Bekkum, Voorburg 
(foto T. Meder, 2002)

95 De Niet 1998. J. van Bekkum (Voorburg, interview 12 maart 2002) betwijfelt daarente-
gen of zich in de collectie van Hendrik nog zulke boeken uit Gerrit Jacobs nalatenschap 
bevonden hebben: die zouden immers naar de mnl zijn gegaan in 1931. Mogelijk heeft De 
Niet in de kb bij het zien van de naam Boekenoogen te snel gedacht aan de hem bekende 
neerlandicus Gerrit Jacob, terwijl de collectie louter bestond uit boeken van diens broer 
Hendrik die immers ook een verwoed verzamelaar was.
96 Meertens 1950, p. 91.
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gebied van de volksrijmen, op nationaal 
niveau wel te verstaan, had hij een illus-
tere voorganger, namelijk Johannes van 
Vloten met zijn Baker- en Kinderrijmen 
uit 1872.97 In veel opzichten was Boe-
kenoogen toch een pionier in de brede 
bestudering van de ‘alledaagse cultuur van 
de onderlaag’ - een discipline waar zeker 
toentertijd veel academici de neus voor 
optrokken, omdat het te gewoon, te plat 
en te onesthetisch was. Een substantiële, 
systematische en nationaal georiënteerde 
belangstelling voor de ‘onderkant’ van de 
literatuur en de cultuur is bij Boeken-
oogen begonnen. Binnen het vak volks-
kunde of etnologie staat de Alltagskultur 
nu nog altijd centraal, al concentreert zich 
dat niet langer op de lagere échalons van 
de samenleving.
Naast een deskundig taalkundige en dia-
lectoloog was Boekenoogen toch vooral 

ook een verdienstelijk mediëvist: zijn meest consistente betogen, artikelen en 
uitgaven lagen op het terrein van de mediëvistiek. Als volkskundige komt hem 
zeker ook eer toe, maar hier betoonde hij zich vooral een vaardig verslaglegger 
van vondsten. Om enkele ‘mislukkingen’ kunnen we ook niet heen: het telkens 
aangekondigde grote rijmenboek is er nooit gekomen, evenmin als het grote 
sprookjesboek dat steeds in het vooruitzicht was gesteld. 

In een krantenartikel uit 1992 wordt (de dan allang overleden) J.W. Muller 
(1858-1945) de volgende uitspraak in de mond gelegd: “Boekenoogen was lui.”98 
Deze parafrase doet Boekenoogen absoluut geen recht. Zijn bijdrage aan het wnt 
schoot misschien niet altijd op, maar over het geheel genomen was Boekenoogen 
een zeer produktief geleerde en publicist. Wat de volksrijmen betreft beschikte 
hij over (meer dan) voldoende materiaal om een boek van te maken - het is er 
gewoonweg niet meer van gekomen. Wat betreft de volksverhalen was de oogst 
wat minder groot, en de kwaliteit soms ook wat geringer. In 1959 velt Maartje 
Draak in een rede tot de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen voor wat betreft het verzamelen van volksverhalen een tamelijk hard oordeel 
over de arbeid van Boekenoogen:

Houtsnede uit de Historie van Floris ende Blancefleur 
(begin 16e eeuw)

97 Stigter 1992, Grijp 2000a, p. 87-88.
98 Stigter 1992.
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Met alle waardering en respect zij het gezegd: Boekenoogen ging bij het 
sprookjes verzamelen tòch verkeerd te werk. Ik heb eens uitgezocht hoe hij 
aan zijn teksten kwam en wat hij er mee deed [...]. Boekenoogen plaatste 
namelijk oproepen om vertelsels, in plaats van oproepen om vertellers, en de 
daarvan bewaard gebleven correspondentie vormt hier en daar aandoenlijke, 
vaker evenwel ietwat penibele lectuur. Hij kreeg stuntelige brieven van beste 
brave mensen, die wel eens een verhaal hadden gehoord, maar de gave misten 
om het weer te geven. Met andere woorden: hij kreeg grotendeels ‘passief’ 
materiaal, d.i. teksten uit de tweede of derde hand; niet van echte voordragers 
doch van zelfs nog onder de maat blijvende hoorders. Bovendien ontving hij 
niet eens zo veel dat hij flink kon gaan schiften; hij moest van zijn oogst pro-
beren te maken wat er van te maken viel.99

Draak verzuimt erbij te zeggen dat het verzamelen via correspondentie toen nog 
heel gebruikelijk was, dat het perspectief nog volkomen op het verhaal en niet 
op de verteller was gefixeerd, en dat de door haar - even later - geroemde verza-
melaar Bakker op deze regel een absolute uitzondering vormde. Voorts kan men 
zich afvragen of Draak zich niet een beetje verkeken heeft op het aantal verhalen 
dat Boekenoogen toegestuurd heeft gekregen: bij intensieve naspeuring kwamen 
er toch weer meer verhalen boven water dan de woorden van Draak deden ver-
moeden.

Dat Boekenoogen een redelijke hoeveelheid toegezonden verhalen had gepu-
bliceerd in Volkskunde, is voor Draak geen reden om niet meer uit deze collec-
tie te putten, want ze schreef in 1949 reeds: “Dus deze collectie heeft afgedaan? 
Verre daarvan. - Terwille van de bestudering van onze echte volksverteltrant heb-
ben wij m.i. dringend behoefte aan een gecommentarieerde uitgave van Boeken-
oogens oorspronkelijke handschrift, in de toestand voordat hij de teksten had 
bewerkt. [...] Al met al: de ‘Verzameling Boekenoogen’ is een uiterst belangrijke 
collectie die om bestudering, contrôle, uitgave, aanvulling schreeuwt.”100

Zowel Jan de Vries als Maartje Draak waren eigenlijk pessimistisch gestemd 
over de mondelinge overlevering in Nederland: ons volk zou al vroeg de zin voor 
sprookjes, sagen en volksliedjes grondig hebben verloren. De Vries verklaarde 
dat uit onze nuchtere en calvinistische volksaard, Draak meende dat we 
ons vooral geneerden voor het kinderlijke en sentimentele dat uit deze volks-
genres spreekt. Beiden hebben zich deerlijk vergist, want toen ruim na de 
Tweede Wereldoorlog vanuit het Meertens Instituut veldwerkers op pad werden 
gestuurd, kwamen zij terug met vele tienduizenden sagen, sprookjes en volks-
liedjes, uit de volksmond opgetekend. Het heeft ons al die tijd feitelijk niet ont-

99 Draak 1960, p. 3.
100 Draak 1949, p. 7-8.



36 Vertelcultuur in Nederland

broken aan vertellers en zangers, maar vooral aan getalenteerde verzamelaars, die 
niet achter hun bureau bleven zitten, maar die net als C. Bakker in staat waren 
om op een normale manier met gewone mensen te praten. En toch had ook de 
arbeid van Boekenoogen (die niet echt een veldwerker was) een indicatie mogen 
zijn voor het nog altijd voortbestaan van de mondelinge overlevering, gezien het 
materiaal dat hij in archieven en bibliotheken vond, en de brieven die hij uit den 
lande ontving. Niet ten onrechte merkten Johannes Bolte en Georg Polívka in 
het vijfde deel van hun Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der 
Brüder Grimm in 1932 op: “Dass jedoch in Holland noch wertvolle Märchen 
im Landesvolke umlaufen, zeigten die verdienstvollen Arbeiten von Halbertsma 
(1834), Dykstra (1894) und von Boekenoogen (1900), der auch die ältere Litera-
tur nach dieser Richtung hin durchmusterte.”101

Alles bijeen genomen was Boekenoogen toch een zeer verdienstelijk collec-
tionneur en filoloog, die nadrukkelijk aandacht heeft gevraagd voor de schrifte-
lijke en mondelinge volkscultuur, en die als eerste in Nederland systematisch en 
serieus aandacht heeft besteed aan de linguïstische, orale, figuratieve en literaire 
Alltagskultur van Nederland en Vlaanderen. Hij was in feite de eerste Neder-
landse verzamelaar en onderzoeker op nationaal niveau - al zal niemand bewe-
ren dat hij de vergelijking met zijn grote Duitse voorgangers Jacob en Wilhelm 
Grimm kan doorstaan. Maar met name uit zijn volkskundige collecties wordt 
door onderzoekers en publicisten nog steeds met gretigheid geput, en aan het 
verlangen van Maartje Draak tot uitgave van de volksverhalen is thans, met de 
delen Vertelcultuur in Waterland102 (Deelcollectie Bakker) en Vertelcultuur in 
Nederland (rest Collectie Boekenoogen), voldaan.

1.2. De correspondenten en de verhalen

In de periode 1892-1894 verschenen er oproepen in kranten en tijdschriften om 
Boekenoogen allerhande rijmpjes en verhalen uit de volksoverlevering toe te stu-
ren. Niet alle oproepen werden overigens actief door Boekenoogen persoonlijk 
geplaatst. Soms namen anderen het initiatief om de oproep over te nemen in 
periodieken. Op maandag 28 maart 1892 verschijnt de oproep van Boekenoogen 

101 Over deze kwestie Draak 1960 (citaat p. 3) en Dekker 1998. Draak voelde zelf ook al 
nattigheid bij de publicatie van het uitgebreide lied- en verhaalrepertoire van de geboren 
Nederlander Egbert Gerrits, in 1951 in Duitsland uitgegeven door Gottfried Henssen. Ze 
vraagt zich terecht af: “Hebben ‘wij’ onze mogelijkheden dan tòch door de vingers laten 
glippen?” (p. 4). Draaks veronderstelling dat wondersprookjes bij uitstek bloeien onder 
‘middeleeuwse’ omstandigheden, laat ik hier verder maar onbecommentarieerd. Citaat 
Bolte & Polívka 1932, p. 26.
102 Meder 2001.
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in de krant het Nieuws van den Dag, maar dit geschiedde op initiatief van Het 
Bestuur der Hollandsche Maatschappij van Fraaie Kunsten en Wetenschappen, 
waartoe onder meer behoorden prof. N. Beets, dr. G. Kalff, dr. E. Laurillard en 
prof. J. ten Brink. Omdat de inhoud van de oproep van belang is, zowel omwille 
van de voorbeelden die gegeven worden en de vragen die gesteld worden, als 
omwille van de wetenschappelijke ideologie die eruit spreekt, wordt het stuk van 
Boekenoogen103 hier volledig weergegeven:

Onze Kinderrijmen
Kinderrijmen staat er boven dit stuk, kinderrijmen - een schijnbaar onbeteek-
enend iets, maar dat toch geruimen tijd onze aandacht heeft geboeid en ons 
leven vervulde. Kinderrijmen, ieder heeft ze juichend meêgezongen, als hij 
met de anderen ronddanste in den vroolijken kinderkring, ieder herinnert 
zich nog de pret van op vaders knie te mogen paardrijden, ieder weet dat moe-
der hem zachtkens in slaap heeft gesust met welbekende wiegeliedjes. Maar 
als kind gaven wij er ons geen rekenschap van, dat die rijmpjes, waarmee wij 
aftelden, slechts onbegrijpelijke klanken waren, en dat er slot noch zin was 
aan de versjes, die moeder ons vóorzong; doch ouder geworden merkten wij 
dat op en menig onzer heeft toen de schouders opgehaald over onzin als:

Uin, duin, dori,
Lausi, sori,
Lausi, akkorman,
Plimplan in ’t zakje,
Violette,
Fransche Commissaris,
Pief, paf, af.

Over wartaal als:

Zwanen, witte zwanen,
Wie wil er mee naar Engelland104 varen?
Engelland is gesloten,
De sleutel is gebroken.
Vette kapoen, wat doe je hier?
Ik bak mijn brood en ik brouw mijn bier.

103 Boekenoogen 1892.
104 Merk op dat Boekenoogen vanwege zijn associatie met het dodenrijk de geografische 
naam met opzet spelt als Engel-land. Ook Knappert 1887 spelt het aldus in zijn proef-
schrift over Holda (zie aldaar p. 261 e.v.).
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Zeven paarden voor een wagen,
Had ik een stok, ik zou ze jagen.
Had ik een zweep, ik zou ze slaan,
Dat ze den hoogen berg op gaan.
Hooge bergen, diepe kuilen,
Niemand kan den dood ontschuilen,
Als hij komt, dan komt hij snel:
Wacht je voor de zonde wel.

En toch zijn er tegenwoordig velen, die dien onzin opteekenen en verzame-
len, omdat zij weten, dat wat onzinnig lijkt, het daarom nog niet behoeft te 
zijn, en dat, als de sluier, die een raadselachtig waas over vele dier kinderrijm-
pjes heeft geworpen, wordt opgelicht, diezelfde schijnbare wartaal ons allerlei 
merkwaardige dingen kan leeren.

Vooreerst wijs ik er op, dat onze rijmpjes niet uitsluitend rijmpjes zijn van 
de streek, waar wij wonen, maar dat in België en Duitschland, in Denemarken 
en in Zwitserland, ja zelfs in Zweden en sommige deelen van Hongarije, door 
de kinderen rijmpjes worden gezongen, die soms woord voor woord met de 
onze overeenkomen, en even onsamenhangend en onbegrijpelijk schijnen als 
deze. Dit nu is heel merkwaardig, want de kinderen van het eene land kun-
nen al die rijmpjes niet aan die van het andere hebben overgeleverd. Tot voor 
korten tijd bekommerde niemand zich om die kinderversjes, niemand schreef 
ze op, ze leefden alleen in den mond van het kind, en gingen van kind op kind 
over. En nu diezelfde reidansen en diezelfde versjes toch in alle landen, waar 
Germanen wonen, bekend blijken te zijn, volgt daaruit, dat de grondstof van 
die gemeenschappelijke rijmpjes overoud moet zijn. Zij moeten dagteekenen 
uit den tijd, toen de stamvaders der verschillende Germaansche volken nog 
te zamen rondzwierven, nog één volk uitmakend, met dezelfde begrippen en 
denzelfden godsdienst. De stof voor die rijmpjes is dus meer dan 1000 jaar 
oud, dagteekent nog uit den vóor-Christelijken tijd onzer vaderen.

Deze ouderdom maakt onze onzinnige rijmpjes reeds eerbiedwaardig en 
verklaart, dat ze voor ons grootendeels onverstaanbaar zijn geworden. Maar 
er is meer. Tegenwoordig laten wij die kinderrijmpjes en reidansen aan de kin-
deren over. Zij behooren hun. Maar niet altijd is dat zoo geweest. Het pater-
tje105 wordt tegenwoordig nog wel door volwassenen gedanst; voor honderd 
jaar was dat zeer gewoon. Het Jonassen, dat wij nu alleen nog met kinderen 
doen, behoorde in de 17e eeuw tot de bruiloftspret. En in de middeleeuwen 
vermaakten aanzienlijke volwassenen zich met spelen, die nu alleen bij kin-
deren in zwang zijn. Zoo is langzamerhand bij de kinderen terecht gekomen, 

105 Reidans op het lied over het “patertje langs den kant”. 
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wat oorspronkelijk gebruik was bij groote menschen. En wat in de middel-
eeuwen reeds tot spel en tijdverdrijf was geworden, zij het dan ook voor 
ouderen, was oorspronkelijk ook daartoe niet bestemd. Neen, verscheidene 
der spelen, waarbij onze kinderen half dansend, half loopend in een kring 
voortschrijden en zingen, zijn rechtstreeksche overblijfselen der plechtige rei-
dansen, waaraan ook door de vorsten en edelingen onder de oude Germanen 
ter eere hunner heidensche goden werd deelgenomen, en de versjes, thans nog 
door de kinderen daarbij gezongen, zijn verbasteringen, verknoeiingen der 
heilige liederen, dan aangeheven.

Onze kinderspelen en rijmen kunnen dus licht verspreiden over de denk-
wijze onzer heidensche voorouders, waarvan wij zoo weinig weten: zij kun-
nen ons ook inlichten omtrent allerlei oude gebruiken, die thans reeds lang 
vergeten zijn, maar waarvan de kinderspelen een merkwaardig getrouwe 
afspiegeling geven.

Wil men voorbeelden? Een bekend spel is dat van wolf en schapen:

Herder, laat je schaapjes gaan.
Ik durf niet.
Waarom niet?
Van de ruigen wolf niet.
De ruige wolf is gevangen
Tusschen twee ijzeren tangen,
Tusschen zon en maan,
Herder, laat je schaapjes gaan.

Welnu, dit spel heeft een diepen zin. De Germanen geloofden, dat hun goden, 
de goden des lichts, eindelijk door die van de duisternis zouden worden over-
wonnen en dat dan de wereld zou vergaan. Een der wezens, waarvan het ver-
derf dreigde, was een vreeselijke wolf, die dagelijks in kracht toenam. Daarom 
boeiden de goden hem, vóor hij nog volwasssen was, met een tooverband 
en klemden dezen tusschen twee rotsen vast. Zoolang hij zoo gevangen zat, 
waren de goden veilig; als het hem gelukte zich los te rukken, de dag van den 
wereldondergang brak aan. De wolken worden in de Germaansche mytholo-
gie vaak als schapen gedacht. Ook wij spreken nog van schapenwolkjes en 
van schaapjes aan den hemel. Vandaar dat de god der wolken als herder wordt 
voorgesteld. - Wat zien wij nu in ons kinderspel? De herder durft zijn schapen 
niet te laten gaan, uit angst voor den wolf. Maar hij hoort nu, dat zijn doods-
vijand gevangen is, tusschen ijzeren tangen, zoals het rijm zegt (de rotsen der 
overlevering). Alles is dus veilig. Onbezorgd kan hij zijn schapen laten gaan. 
Maar wat gebeurt? In het spel wordt onverhoeds een der schapen gegrepen. De 
wolf is losgebroken en werpt zich op zijne vijanden. De wereldstrijd begint.
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Het schijnbaar onzinnige kinderrijm bewaart dus de herinnering aan de 
voorstelling onzer voorouders omtrent het lot van goden en wereld. En dat 
wij hier werkelijk met heidensche overlevering te doen hebben en niet maar 
met een gewonen wolf, die schapen grijpt, blijkt duidelijk uit den regel: “tus-
schen zon en maan.” Immers, de heidensche Germanen stelden zich voor, dat 
deze hemellichamen door twee wolven werden vervolgd; de een snelt de zon 
na om deze te verslinden, de ander loopt voor de zon uit en zoekt de maan 
te grijpen.

Dit kinderrijmpje is heinde en ver bekend. In verschillende deelen van ons 
land, van België en Duitschland, ja, tot in Zevenburgen106 toe, vindt men het 
met geringe afwijking terug.

Een ander voorbeeld levert het hierboven medegedeelde rijm van: “zwa-
nen, witte zwanen.” Ook dit is zeer verbreid en bevat herinneringen aan hei-
densche voorstellingen. Dit alles in bijzonderheden aan te toonen zou te veel 
plaats vereischen. Ik vermeld dus alleen, dat Engeland hier het verblijf is eener 
Germaansche godin,107 het lichtrijk, waar de zielen der afgestorvenen en der 
ongeborenen te midden van heerlijkheid en bloemenpracht vertoeven. De 
toegang tot dit doodenrijk staat niet altoos open. Men kan zich dien slechts 
verschaffen met een bijzonderen sleutel: met een been of een knokkel. Men 
stelt zich voor, dat het ligt onder een hoogen glazen berg, en de doode, die 
in het lichtrijk wil komen heeft dus paarden en wagen noodig om den top te 
bereiken. - Met deze overlevering hangt ook samen het spel:

Wie zit er in ‘s konings huisje?
‘s Konings dochtertje.
Hoeveel kinderen heb je?
Zeven.
Mag ik er een van hebben?
Neen zoo, zeker niet.
Dan zal ik er van stelen.

en dat van:

Er zit er een in den gouden ketel,
Die kan naaien, die kan braaien, (d.i. breien)

106 Transsylvanië (Roemenië) waar veel Duitsers wonen.
107 Boekenoogen doelt hier op Holda, in het sprookje wel bekend als Vrouw Holle. Vgl. 
het proefschrift van Knappert uit 1887 over de Holda-mythen, waarin ook een versie van 
het rijmpje geciteerd en aldus geïnterpreteerd wordt (p. 261 e.v.). Boekenoogen en Knap-
pert baseerden zich weer op een Duitse studie van Wilhelm Mannhardt.
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Die kan mooie poppetjes maken,
Links, rechts,
Hou je rechterknokkel weg.

De berg is hier vervangen door een paleis, door een ketel, zooals elders door 
een toren. De godin dit te spinnen, omringd door de zielen der nog ongebo-
renen. Het lichtrijk is gesloten en de zielen kunnen het niet verlaten, tenzij 
een knokkel het heeft geopend. Ook de zeer onzinnig schijnende rijmen, die 
beginnen met:

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven,
Anna met de lappen kwam mij tegen,

hebben betrekking op dezelfde mythe.
Mij dunkt, dit is genoeg om te doen zien, dat wij ook uit onze kinder-

versjes nog leeren kunnen en dat het dus de moeite loont ze te verzamelen. 
Natuurlijk is niet alles belangrijk en niet alles oud, maar dat is van te voren 
niet altijd te bepalen. Wellicht blijkt, dat wat wij eerst voor waardeloos hiel-
den toch wel degelijk waarde bezit.

En nu kom ik met een verzoek tot allen, die dit stuk lezen. Ik tracht in het 
belang der wetenschap zoo mogelijk alle Noord-Hollandsche kinderspelen 
en rijmen bijeen te brengen, en dat is mij zonder uw hulp onmogelijk. Som-
mige streken zijn arm aan deze merkwaardige overblijfsels uit den voortijd; 
ons gewest is er juist zeer rijk aan.

Uit mijne geboortestreek, de Zaanlanden, heb ik met andere hulp reeds 
omstreeks 500 verschillende rijmpjes en spelen van allerlei aard kunnen 
opteekenen en dus van ondergang redden. Ik reken nu op de bereidwilligheid 
van zeer velen in de overige deelen der provincie, opdat over eenigen tijd een 
bijna volledige verzameling van Noord-Hollandsche kinderrijmen het licht 
kan zien. Het is hoog tijd, dat ze opgeteekend worden; over 25 jaar is wellicht 
veel verloren van wat nu nog bekend is. Iedereen kan daarbij behulpzaam zijn. 
Men neme slechts de kleine moeite van een paar der rijmen, die men kent, 
op te schrijven en mij toe te zenden. Men denke niet: “Ik zal mijne maar niet 
opteekenen, want een ieder zal ze wel reeds hebben opgegeven,” want als 
ieder zo dacht, dan gebeurde er niets, en hoe meerderen aan het opschrijven 
gaan, hoe beter. Ik hoop, dat niemand er door zal worden afgeschrikt, dat het 
een onbekende is, die hem om zijne medewerking vraagt, want dat kan nu 
eenmaal niet anders. Men doe dan ook die moeite niet om mijnentwil, maar 
ten bate der wetenschap. Ik zal echter allen vriendelijken zenders en zendsters 
zeer erkentelijk zijn. - In iedere plaats zijn wel personen, die belang stellen in 
dingen, als die, waarover dit stuk handelt. Hunne namen ken ik echter niet. 
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Toch ben ik zoo vrij mij tot hen te richten. Wellicht willen zij zich de moeite 
getroosten, elk in hunnen kring, bij vrienden en verwanten rijmpjes en spelen 
te verzamelen, en dus in het klein te doen, wat ik in het groot onderneem. 
Wellicht kunnen zij mij op die wijze veel verschaffen, dat mij anders onbekend 
zou blijven. - Ik verwacht echter niet alleen zulke grootere bijdragen. natuur-
lijk niet. Alles, ook de kleinste mededeeling, hoe schijnbaar onbeduidend ook, 
is mij zeer welkom. Vrees, dat men op zal teekenen, wat ik reeds weet, behoeft 
evenmin iemand te weêrhouden, want de kans daarop is zeer klein. Van de 5 
rijmen, die men opschrijft, zullen er minstens 3 mij in het geheel niet of alleen 
in afwijkende lezing bekend zijn, en elk nieuw bouwsteentje heeft voor de 
wetenschap waarde. Niemand meene dus, dat, als hij een paar rijmpjes heeft 
mede te deelen of slechts brokstukken kent, deze de moeite van het zenden 
niet waard zijn. Het een kan wellicht het andere aanvullen.

Wat ik dus wensch te weten, is niet weinig. Vooreerst kende ik gaarne 
andere lezingen van in dit stuk genoemde rijmpjes. Verder verzoek ik mede-
deeling van wiegeliedjes en kinderdeuntjes, van kinderspelen met de daarbij 
behoorende versjes, van de verschillende manieren van knikkeren, tollen, 
krijgertje-spelen, enz., met plaatselijke benamingen daarvoor, van rijmpjes bij 
het touwtje-springen, schommelen en wippen, van raadsels, als:

Ekkie-rekkie zat op ’t hekkie,
Ekkie-rekkie brak haar nekkie,
En daar is geen eene timmerman,
Die Ekkie-rekkie weer maken kan.108

Van scheldrijmpjes als:

Dief, dief, dange,
Morgen moet je hangen,
Overmorgen kop afslaan,
Zondag naar het kerkhof gaan.

Verder aftel-rijmen als:

Een, twee, drie, vier, vijf:
Dag, lelijk oud wijf.

108 Vgl. het nog steeds bekende Engelse versje: “Humpty Dumpty sat on a wall / Humpty 
Dumpty had a great fall / All the king’s horses / And all the king’s men / Couldn’t put 
Humpty together again.” Het feit dat hij breekt en niet meer ‘genezen’ kan worden, komt 
omdat Humpty een ei is.
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A, ra, rot,
Gij gaat vort.

Nazeg-rijmen als:

Hier is de sleutel van de monnikepoort;
Breng hem zonder lachen voort.
Daar leit een schuitje,
Dat is beladen met iespele, kriespele, kraspele, krul.

Leugenrijmen, als:

Toen ik te Lombardije kwam,
Raadt ereis wat ik daar vernam:
Het varken zat bij den haard en spon,
Het haantje lag in de wieg en zong,
Het katje karnde de boter,
Het hondje likte de schotel,
De vleermuis die veegde het huis,
Toen kwamen de zwarte zwaluwtjes,
Die brachten het vuilnis uit.

Versjes op den ooievaar, op de slak, op het Lieveheershaantje,109 op den vlin-
der en op andere dieren zijn zeer welkom. Welke Sinterklaas- en Sintermaar-
tenverzen kent men? Hoe luiden de liederen bij den rommelpot en bij de ster 
omtrent Kersttijd? Hoe is het lied van de Pinksterbloem? Wat zegt men bij 
het hooien, bij het maaien, bij het spinnen, enz.? Wie kent bezweringsformu-
les, als:

Koorts, koorts, ik ben niet thuis,
Ga maar naar een ander huis,

en:

Hik, sprik, sprou,
Ik geef den hik aan jou,
Ik geef hem aan een ander man,
Die hem best verdragen kan,

109 Het lieveheersbeestje.
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of weersvoorspellingen, als: “een koude dooi een wisse dooi” en: “met nieuwe 
maan moet de wind van zijn plaats; anders vergaat de wereld”? En eindelijk: 
wie deelt mij sprookjes en spookhistories mede? Ik bedoel niet die, welke uit 
boeken afkomstig zijn, maar de oude verhalen, die nog bij het volk leven. Zoo 
is er een verhaal van een gouden arm in een zak, waarvan ik echter verder 
niets weet, een ander van kruisje fiblion, en een, dat vertelt, hoe Jantje door 
zijne booze stiefmoeder wordt geslacht:

Jantje, leg je handje ereis op het blok.
Moeder, wat moet dat beduiden?
Dat zal Jantje straks wel zien.
Hak of, hak of, Jantje’s heele handje was of,

en dan aan zijn vader wordt te eten gegeven, enz.
Men ziet dus, dat alles van mijne gading is, en dat ieder in staat is mij iets 

mede te deelen. Ik hoop nu maar, dat zeer velen zoo vriendelijk willen zijn 
iets voor mij op te schrijven; het is natuurlijk het eenvoudigst, de goede gaven 
terstond naar Leiden te zenden. Ik hoop door dit stuk hier en daar belangstel-
ling te hebben gewekt voor onze lang miskende kinderrijmen en te hebben 
aangetoond, dat ook schijnbaar onbeduidende zaken belangrijk kunnen zijn. 
Met verlangen zie ik nu den stroom van mededeelingen te gemoet, die thans 
zal beginnen te vloeien.
 G.J. Boekenoogen
Leiden. Litt. cand. 110

Tot zover de oproep, die zich hier nog vooral beperkt tot Noord-Holland, maar 
die spoedig in het hele land gedaan zou worden, telkens in gelijkaardige bijdra-
gen met dezelfde of vergelijkbare voorbeelden.111 Boekenoogen is op het moment 
van deze oproep in het Nieuws van den Dag nog een 23-jarige student: de stel-
ligheid en het gemak waarmee hij bepaalde rijmen tien eeuwen terugdateert de 

110 Kandidaat-student in de letteren; Boekenoogen moest in 1892 nog afstuderen.
111 Naast het Nieuws van de Dag zijn er ook oproepen verschenen in onder meer 
de Zaanlander, de Zaansche Courant, de Alkmaarsche Courant, het Haarlemsch Dag-
blad, de Schager Courant, de Texelsche Courant, de Purmerendsche Courant, het Zon-
dagblad Haarlem, de Enkhuizer Courant, de Hoornsche Courant, het Maandblad voor 
de Bewaarschool, de Gids, de Heldersche Courant, de nrc, de Winterwijksche Courant, de 
Maasbode, het Dagblad voor Gouda, het Handelsblad, de Provinciale Groningsche Cou-
rant, de Rotterdamsche Courant, de Oprechte Haarlemsche Courant, de Zondagskrant 
Centrum Amsterdam, de Rotterdammer, de Ochtendbode, de Tijd, het Leidsch Dag-
blad, Minerva, Onze Eilanden, het Neêrlandsch Volksblad, de Amersfoortsche Courant, 
de Amsterdamsche Courant, de Kamper Courant, het Vaderland, De Wekker, De Post, 
Schoolwereld, Soerabaja Courant, het Deventer Dagblad en de Javabode.
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germaanse oudheid in, komen we in latere publicaties zo geprononceerd niet 
meer tegen. Waarschijnlijk is hij er gaandeweg achtergekomen dat hij voor veel 
(onbegrijpelijke) rijmen geen germaanse verklaring kon geven, of een plausibele 
andere verklaring, en het is bepaald niet uitgesloten dat hij in de loop der jaren 
een beetje teruggekomen is van de hele germaans-mythologische theorievor-
ming. Die theorie bevatte vaak meer ideologie dan wetenschappelijk bewijs, 
voedde een ideaal van niet-christelijk, blank-westerse stamverwantschap, en was 
gefundeerd op aanvechtbare en zelfs zeer gezochte reconstructies op basis van 
zeer schamel authentiek-germaans bewijsmateriaal. Met andere woorden: een 
lied kan er best over gaan dat men naar Engeland wil varen (maar de haven is 
gesloten omdat er een ketting voor hangt), en hoeft niet te verwijzen naar een 
bootreis naar een dodenrijk, dat dan wel weer heel christelijk (en weinig ger-
maans) engel-land is gaan heten.112 En een liedje over een herder die bang is dat 
zijn schaapjes door de wolf gegrepen zullen worden, is hoogst waarschijnlijk echt 
een liedje over een herder die vreest dat de wolf zijn schapen zal pakken. Dat het 
lied eigenlijk over een wolkengod en een wolvengod gaat, alsmede over wolven 
die achter de zon en de maan jagen,113 is een vergezochte reconstructie, op basis 
van veel veronderstellingen (en weinig betrouwbare bronnen) over het geestesle-
ven van de germanen. Dat liederen door mondelinge overlevering onbegrijpelijke 
verbasteringen kunnen bevatten, staat vast, maar teksten kunnen ook opzettelijk 
cryptisch zijn, louter omdat men plezier heeft in zulk soort gezongen ‘geheim-
taal’. Onbegrijpelijke of schijnbaar onzinnige teksten zeggen niets over de ouder-
dom van de tekst. Dat verhalen en rijmen verspreid over meerdere landen terug-
gevonden worden, is evenmin verbazingwekkend. Zeker verhalen en melodieën 
trekken zich van landsgrenzen niets aan: de volksoverlevering is sterk internati-
onaal. Alleen als rijmteksten op melodieën moeten passen, wil de tekst nog wel 
eens aangepast worden, maar de verwantschap valt vaak nog te onderkennen. 
Variatie en spreiding zijn inherent aan de mondelinge traditie, en dit hoeft geens-
zins te betekenen dat er steeds een algemene germaanse bron geweest moet zijn.

Zoals gezegd kon Boekenoogen in een later stadium wellicht niet zo veel meer 
met de germaanse theorie, was hij in ieder geval niet in staat om allerlei rijmen 
en volksverhalen vanuit de ‘germaanse mythologie’ te verklaren en ontraadselen, 
en kon hij uiteindelijk ook niet zo veel meer met de rijmen en verhalen die hij toe-
gestuurd kreeg. Afgezien van het feit, dat Boekenoogen als verzamelaar pur sang 
steeds maar meer materiaal wilde hebben en ordenen, vooraleer hij tot publiceren 

112 Maar op gezag van Mannhardt zegt Knappert 1887, p.263 dat Engelland weer een ver-
bastering kan zijn van iets dat als Elvenland begrepen moet worden: het land van engelen, 
elven en maren.
113 Het “tussen zon en maan” uit het lied kan evengoed betekenen: “in de schemering” 
(namelijk als de zon ondergaat en de maan opkomt). Dit is tevens het moment waarop in 
de praktijk de schapen terug naar huis gebracht worden.
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kon overgaan, kan ook het wegvallen van een belangrijk deel van de theoretische 
onderbouwing een reden zijn geweest, waarom het Rijmenboek en het Verha-
lenboek voortdurend zijn uitgesteld - tot het te laat was. Niettemin ging van de 
germaanse theorie (die onder leken tot op de dag van vandaag doorwerkt) een 
goede motivatie uit voor mensen in het land om hun teksten in te sturen.

Boekenoogen vraagt zijn lezers in het algemeen om sprookjes en spookver-
halen, en die heeft hij ook gekregen. Maar hij geeft ook enkele specifieke voor-
beelden van verhalen die hij zoekt:

- Gouden arm (at 366, The Man from the Gallows)
- Kruisje fiblion (at 780, The Singing Bone)
- Jantje geslacht door moeder, gegeten door vader (at 720, My Mother Slew 

Me; My Father Ate Me)

Het is derhalve niet verbazend dat Boekenoogen met name de twee laatstge-
noemde sprookjes in vele varianten krijgt toegestuurd. Als er van andere sprook-
jes al veel zijn ingestuurd (bijv. over Keutje114) dan betreffen het steeds berijmde 
verhaaltjes. Boekenoogen heeft sowieso vele malen meer rijmmateriaal toege-
stuurd gekregen dan verhaalmateriaal, en niet alleen omdat hij zelf in zijn oproe-
pen de nadruk legde op de rijmen.

Meer liedjes dan verhalen

In het navolgende wordt wat langer stilgestaan bij de correspondenten en hun 
inzendingen. Daarbij wordt verder afgezien van de correspondentie die Boeken-
oogen van de arts Cornelis Bakker ontving, omdat hierover al uitgebreid gepu-
bliceerd is in 2001.115 Aangezien Bakker een vaardig verzamelaaar was, wist hij 
ook verhalen op te tekenen uit de mond van de ‘eenvoudige lieden’, zoals boeren, 
knechten en vissers, bij wie werd verondersteld dat de mondelinge overlevering 
het puurst bewaard was gebleven. Dat de notabele hierbij als intermediair optrad, 
is een patroon dat we in de rest van de correspondentie ook zien terugkeren.

Boekenoogen heeft van 200 inzenders/vertellers correspondentie ontvangen 
waarin ook (berijmde) verhalen stonden opgenomen. De 200 inzenders leverden 
te zamen een kleine 600 verhalen aan. In totaal ontving Boekenoogen (meerdere) 
inzendingen van meer dan 550 personen, maar in veel correspondentie zat geen 
enkel (berijmd) verhaal. 

114 Zie at 2030 (The Old Woman and her Pig) alsmede het hieraan verwante at 2030J (A 
Disobedient Boy).
115 Meder 2001.
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Lang niet van alle correspondenten die verhalen instuurden is bekend, wat 
hun beroep of sociale achtergrond was. Maar als we het wel weten, dan blijken 
het toch vooral de ‘notabelen’ weer geweest te zijn, die op Boekenoogens oproep 
gereageerd hebben. Onder de respondenten zitten weliswaar ook een dienst-
bode, een stuurman en een dagloner, maar in het merendeel van de gevallen zijn 
de correspondenten bepaald hoger tot hoog opgeleid. Ook G. Broekhuizen uit 
Koekange, die zich presenteert als een “landbouwer”, zal geen eenvoudig boertje 
geweest zijn, gezien het Latijn dat hij in een brief bezigt. Verder hebben met 
name de onderwijzers en hoofden der scholen gereageerd, alsmede neerlandici, 
tijdschriftredacteuren, direkteuren, ambtenaren, auteurs en artsen. Verder komen 
we als beroepen tegen: burgemeester, ondernemer, commissaris van politie, 
boekhouder, reder, vertaler Portugees, architect, kleuterleidster, predikant, kape-
laan, pater en student (o.a. theologie, medicijnen).

Nogal wat respondenten gaan niet echt ‘de boer op’ (zoals Bakker dat deed): 
de meesten noteerden de verhalen die ze zich nog uit hun eigen jeugd her-
innerden - soms betreffen het verhalen die toentertijd door de dienstbode of 
de kindermeid werden verteld. Anderen zoeken de informanten dicht bij huis, 
zoals onderwijzer Joman uit Alkmaar, die op 12 februari 1892 aan Boekenoogen 
schrijft:

‘Ik heb de jongens in de school zelf eens laten vertellen (op ’t uur, waarin ik 
dat anders doe) en ik hoorde 11 rooversgeschiedenissen, 2 MoederdeGansjes, 
1 sprookje van Grimm, maar niets van uwe gading. Zelfs bij navraag: niets.’

Joman houdt zich hier strikt aan het verzoek om niets uit boeken op te sturen. 
Hij slaagt er nog wel in om (deels) berijmde verhaaltjes in te zenden, en noemt 
als zegslieden een jongen uit Delft, een vrouw uit Alkmaar en een persoon uit 
Oudkarspel.

Bijzonder zijn de langere verhalende liederen die de student theologie 
L.J.A.N. Simonis en een vriend daadwerkelijk wisten op te tekenen bij een oude 
boerenvrouw. Op 6 februari 1896 schrijft Simonis aan Boekenoogen:

Ik was met een mijner vrienden alhier ‘den boer op’ gegaan om wat folklo-
ristische bijdragen te verzamelen. Zoo kwamen we bij eene vrouw van in de 
zeventig, die het liedje kende van ‘De Vier Gasten’ en ‘De Twee Koningskin-
deren’. De oude vrouw, hoe schor van keel ook, moest zingen, want mijn 
vriend, een liefhebber van muziek, was het om de melodie te doen. We meen-
den bij het eerste hooren met een oud liedje te doen te hebben, want, zeide 
de vrouw, zij had het van haar moeder geleerd. Nadat ik de woorden en mijn 
vriend de muziek had opgeteekend, gingen we verder naar eene schuur, waar 
eenige boerenjongens den dorschvlegel hanteerden. Ze kenden geen oude 
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liedjes. ‘Kent ge dan niet van de Vier Gasten, van de twee Koningskinderen?’ 
‘Jawel, mijnheer, maar die zijn zoo oud niet: die koopen we op de Bossche 
markt.’ Wat moesten wij er nu van denken? We lieten om ons te overtuigen 
eenige liedjes meebrengen uit ‘s Bosch, waaronder ook dat van de Vier Gas-
ten. Dit verschilde echter merkelijk in zijn tekst van het, denk ik, oorspron-
kelijke, dat wij van de zeventigjarige vrouw leerden.

Uit de correspondentie blijkt duidelijk dat het verzamelen van verhalen uit de 
mondelinge overlevering veel moeilijker bleek, dan het optekenen van liedjes 
en rijmpjes. Boekenoogen ontving meerdere brieven waarin mensen hun excuus 
maakten omdat ze aan verhalen helemaal niets hebben kunnen vinden. Mejuf-
frouw Boon, onderwijzeres te Uitwierda (gemeente Delfzijl), schrijft op 1 april 
1894: “Sprookjes zijn in deze provincie zeer weinig in omloop. De aard van het 
volk hier brengt dat mee; in de zuidelijke provinciën is het, geloof ik, met meer 
phantasie bedeeld.” De heer Blaauw uit De Rijp (Noord-Holland) had

… een verzoek gericht aan het Dames en Heeren Onderwijzerspersoneel. 
Tot in het begin van dezen week daar boe! noch ba! op ontvangende schreef 
ik noch eens aan de hoofd Onderwijzer. Van deze Heer kreeg ik eindelijk 
van morgen een zeer beleefd maar stijf berigt, dat het Onderwijzerspersoneel 
alhier te zeer met studie bezet is om zich tot het schrijven van kinderversjes, 
enz. enz. te zetten. Och, och wat zal onze lieve jeugd nu knap worden. […] 
’t Spijt me, hoe ik ook zoo hier en daar geïnformeerd heb, U niet meer van 
dienst te kunnen zijn. Vooral sprookjes, tooververtellingen, etc. had ik zoo op 
gehoopt. Ook van mijn broeder Jacob, dat in zeer vele gevallen een zeer knap 
man is, valt het me erg af, dat hij me zoo naar116 weinig helpen kon.117

Grietje Steeman uit Schoorldam, die met haar dorpsgenootjes Lexien en Truitje 
Damiaans rijmpjes zond, voegde het volgende excuusbriefje bij haar inzending:

Mijn Heer, nu kan ik u nog wel de sprookjes schrijven van blauwbaart en van 
klein duimpje en van rood kapje en van de schoone slaapster, die zijn wel van 
oudsher, maar nu tog nog in de handel, dus die weet gij zeker wel, maar wilt 
gij ze dan heeft u het maar om ’t schrijven.

Ze voegde eraan toe: ‘[V]ergeef mij mijn foute.’118

116 Naar in de betekenis van: akelig.
117 Brief uit januari 1892.
118 Brief van Grietje Steeman aan G.J. Boekenoogen, z.d.
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Boekenoogen heeft zelf ook kansen laten liggen om aan verhalen te komen. 
Zo kreeg hij in januari 1894 een brief van mejuffrouw P.L.C. van der Bent, hoofd 
van de Gemeentelijke Bewaarschool III te Arnhem, die een lijstje opstuurde van 
sprookjes en vertellingen die zij zou kunnen leveren:

1. Klein Duimpje; 2. Sneeuwwitje; 3. De schoone slaapster; 4. Assepoetser; 5. 
Roodkapje; 6. Knuppeltje uit den zak; 7. Domme Hans; 8. Hoe Hans huiveren 
leerde; 9. Kleine Meta; 10. Twaalf ganzen; 11. Moeder Odelia; 12. De visscher 
en zijn vrouw; 13. Blauwbaard; 14. Potje, kook!; 15. Doornroosje; 16. Vrouw 
Holle; 17. De wensch; 18. Twee zusters en de toovergodin; 19. De hond en de 
kat; 20. De weerwolf; 21. De gelaarsde kat; 22. Duizend in een nacht.

Wellicht maakte Boekenoogen uit de lijst op dat het weer te zeer sprookjes 
uit boeken zouden betreffen, waarnaar hij niet op zoek was. Het lijstje geeft 
in elk geval wel aan dat ‘klassiekers’ (tot op de dag van vandaag) als Sneeuw-
witje, Doornroosje,119 Assepoester en Roodkapje wel degelijk eind 19e eeuw 
goed bekend waren, ondanks dat ze door verzamelaars in Nederland maar heel 
zelden uit de mondelinge overlevering zijn opgetekend - waarschijnlijk juist, 
omdat ze te bekend waren.

Correspondenten en hun verhalen

Zoals gezegd heeft Boekenoogen vooral brieven ontvangen van de hoger opge-
leide krantenlezers, en beduidend minder van ‘eenvoudige lieden’. Onder de 
correspondenten bevinden zich ook meerdere bekende personages, zoals lexico-
loog Adriaan Beets (zoon van de auteur en dominee Nicolaas Beets), schrijfster 
Marie van Buuren, onderwijzer en kinderboekenschrijver Cornelis Johan Kieviet, 
Nederlands Hervormd predikant Laurentius Knappert, schrijfster Margaretha 
Wijnanda Maclaine Pont, drukker-uitgever-redacteur-boekhandelaar-schrijver-
dichter-postbode-klokkenmaker Tjibbe Gearts van der Meulen, schrijfster 
Cornélie A. Noordwal, taalkundige A. Opprel, arts en dialectoloog Johan Win-
kler en neerlandicus-dichter Willem Zuidema. Materiaal van inmiddels overle-
den personen kreeg Boekenoogen - zoals reeds gememoreerd - ook, namelijk 
de verhalen van vertelster Trijntje Wijbrands-Alberts (beter bekend als Trijntje 
Soldaats, 1749-1814) en van verzamelaar Johannes Onnekes (1844-1885).

Bezien we de geografische spreiding van de ingezonden verhalen, dan merken 
we dat de distributie over Nederland niet volkomen evenwichtig is. Overigens 
plakte Boekenoogen steeds de geboorteplaats van de zegslieden aan de verhalen 
vast, terwijl het tegenwoordig gebruikelijker is om de huidige woonplaats van 

119 Nummer 3 en 15 uit het lijstje van Van der Bent!
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de vertellers als ijkpunt te nemen. Hoe dan ook: als men een verspreidingskaart 
zou tekenen, dan zou duidelijk blijken dat de meeste inzendingen afkomstig zijn 
geweest uit plaatsen in Noord-Holland (en als we de ruim 500 ingezonden ver-
halen van C. Bakker zouden meetellen, dan komt het zwaartepunt zelfs enorm 
op Noord-Holland te liggen). Uit alle gebieden in Nederland zijn verder wel 
inzendingen gekomen, maar het oosten des lands is toch wel enigszins onder-
vertegenwoordigd - waarschijnlijk mede omdat er in het westen meer oproepen 
zijn gedaan dan in het oosten. Verder schreef één inzender vanuit Turnhout in 
Vlaanderen, en reageerde een andere correspondent vanuit Neuilly, nabij Parijs. 
De opmerkelijkste toezending kwam, geografisch gezien, van “drie Hollandsche 
dames in Amerika”, niet nader geïdentificeerd, geëmigreerd vanuit Noord-Hol-
land, woonachtig in Cedar Rapids, Iowa. 

Overigens kwamen de inzendingen van volksverhalen zeker niet alleen uit de 
dorpen en van het platteland, maar evengoed uit grote(re) steden als Amsterdam, 
Arnhem, Dordrecht, Enschede, Groningen, Den Haag, Haarlem, Leiden, Maas-
tricht, Rotterdam en Zwolle.

De kwaliteit van de inzendingen is heel wisselend. Indachtig de oproep van 
Boekenoogen hebben sommige correspondenten slechts enkele flarden opge-
stuurd van (berijmde) verhaaltjes die zij zich nog (vaag) uit hun jeugd herin-
nerden. Veel correspondenten stuurden niet meer dan één à twee verhaaltjes in 
(en een hoeveelheid rijmen). Substantiëlere bijdragen ontving Boekenoogen van 
H. Baarschers uit Amsterdam (10), de dames Roorda uit Assen (10), A. Smit uit 
Steenwijk (21), G. Poot uit Loosduinen (24) en J. Volkers uit Bathmen (32).

Alhoewel H. Baarschers - op de Veluwe geboren, maar in Amsterdam woon-
achtig - zijn reeks verhalen voorziet van het opschrift “sprookjes”, heeft hij 
alleen maar sagen ingezonden, die zich voornamelijk zouden hebben afgespeeld 
in de nabijheid van Putten, Garderen en Hardenberg. De verhalen behelzen 
voornamelijk vormen van locale hekserij, toverij en spokerij. Tevens heeft Baar-
schers een hoeveelheid weerregels en voorspellingen aan het papier toevertrouwd 
van het type: ‘als de koperen pompkraan begint te zweten, dan voorspelt dat 
regen’, ‘noorderlicht voorspelt oorlog’ en ‘kometen voorspellen slechte tijden’.

De dames Roorda verstuurden hun brieven vanuit Assen en Ameland, en 
waarschijnlijk zijn ze ook geboren op Ameland. In ieder geval was hun vader 
daar geboren en getogen. De dames Roorda stuurden iets meer sprookjes dan 
sagen, waaronder twee versies van het sprookjestype at 720, My Mother Slew 
Me, My Father Ate Me, The Juniper Tree, eenmaal onder de titel Sprookje van 
den boozen stiefmoeder en eenmaal als Het sprookje van Jan en Betje. Samen 
met de correspondente M.R. van de Veer leverden de dames Roorda de oudste 
versies van het Beauty and the Beast-sprookje (at 425C) in Nederland. Verder 
stuurden de dames Roorda een voor Nederland unieke historische sage op, die 
in de verhaalcatalogus van J.R.W. Sinninghe staat opgenomen als sinsag 1192, 
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“Da stehen Hunderte, aber da liegen Tausende”; Feinde ziehen zurück vor dem 
Friedhof.120 Het verhaal speelt in 1666 als Engelse troepen Terschelling plunde-
ren. In de verte onderscheiden de soldaten een heuvel en ze doen navraag bij een 
oud vrouwtje. Zij beweert: “Hier staan er honderd, maar daar liggen er duizend.” 
De Engelsen denken dat ze het heeft over vijandelijke troepen en slaan op de 
vlucht. Het vrouwtje heeft evenwel gesproken over de grafheuvel, waar wel dui-
zend mensen begraven liggen.

A. Smit uit Steenwijk was eigenaar van een boekdrukkerij en tevens uitgever 
van de Volks-courant. In de handgeschreven correspondentie zelf stuurde hij een 
drietal sagen mee. Zeventien andere verhalen die hij toestuurde, waren afkomstig 
uit zijn Volks-couranten nummer 4 en 10, en het uitgebreide en ietwat sentimen-
tele verhaal De Olde Tooverheks was zelfs een door Smit in eigen beheer uitgege-
ven boekje. Van de in totaal eenentwintig verhalen kunnen er zestien aangemerkt 
worden als moppen of grappige sprookjes, vier als sagen en één als fabel. Terwijl 
de grappige sprookjes nog van het traditionele soort zijn met een uitgewerkte 
plot en humor door het verhaal heen, zijn de moppen van het moderne soort, 
kort en naar een punchline toewerkend. Een voorbeeld van de laatste soort is de 
in de 20e eeuw ook nog gekende grap op het dubbelzinnige woord ‘vergeven’, 
dat zowel vergiffenis schenken als vergiftigen kan betekenen:

Eene vrouw, die reeds geruimen tijd met haren man in onmin leefde, liep einde-
lijk wanhopig naar den president van de rechtbank, met verzoek om scheiding. 
Deze waardige ambtenaar hield een lang betoog om haar tot vergevingsge-
zindheid te bewegen en besloot zijne rede met de woorden: “Geloof me, 
vrouw, het beste wat ge kunt doen is, dat ge uw man vergeeft.”
“Ja, dat heb ik al willen doen, maar de rakker neemt het niet in.”

Het lange - in Overijssels dialect gestelde - verhaal van De Olde Tooverheks is 
in zeker opzicht een literair verhaal met een verrassende plot, maar anderzijds 
is het toch weer opgebouwd uit traditionele sagen-elementen. De vertelling gaat 
erover dat iedereen in het dorp bang was voor een eenzame oude vrouw, omdat 
ze zou kunnen toveren; men beweerde dat een van haar gekregen appel ooit ver-
anderde in een pad - een duidelijk teken van hekserij. Alleen Jan Japiks’ vrouw 
Engel, een naam haar gegeven door de schoolmeester die haar als vondeling 
geadopteerd had, was wijzer en lachte erom en hielp de oude vrouw. Maar als 
Engel ziek wordt, kan ze de oude vrouw niet helpen. Nu gaat de oude vrouw bij 
Engel langs, wordt echter door iemand gezien, die het aan Jan overbrieft, die er 
dan van overtuigd raakt, dat zijn vrouw betoverd is. Met een bende buurtbewo-
ners gaat Jan naar het huis van de oude vrouw en schreeuwt tegen haar, dat ze zijn 

120 Zie Sinninghe 1943.
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vrouw moet onttoveren. De anderen zien dat de vrouw ziek is, zelfs stervende, 
en gaan ervandoor. Dan bekent de oude vrouw tegen Jan, dat Engel haar kind is, 
en sterft vervolgens. De traditionele elementen zijn die van de oude vrouw als 
heks, de appel als geschenk die een betoverde pad blijkt te zijn, en de praktijk van 
heksen om mensen ziek te toveren. De auteur stelt zich evenwel op een verlicht 
standpunt en prikt dit volksgeloof door. Heks en Engel blijken gewoon moeder 
en dochter te zijn.

Van G. Poot, geboren in Maasland en woonachtig in Loosduinen, weten we 
dat hij zijn verhalen instuurde op 64-jarige leeftijd, en dat hij dus in 1830 geboren 
moet zijn. Over zijn opleiding zijn we helaas niet geïnformeerd, maar uit de wat 
onzekere spelling en schrijfstijl zouden we kunnen opmaken, dat Poot niet al te 
hoog opgeleid was. Gezien zijn verhalen is hij waarschijnlijk in een Maaslandse 
boerenfamilie opgegroeid en wellicht is hij zelf ook boer geworden. Afgezien van 
een enkele mop en een paar sprookjes, stuurde Poot voornamelijk sagen in. Zo 
vertelt hij onder andere over het boerengebruik van het ophangen van de nage-
boorte (haam) van het paard:121

Deze haam wordt volgens een oud gebruik zoo hoog mogelijk in een boom 
of zoo deze niet aanwezig was aan eenen bergroede122 opgehangen, waar het 
dier123 onder door moest loopen, en als men dit niet deed, liep het beest altijd 
met zijn kop naar den grond geneigd. (Is bijna overal vervallen.)

De overige sagen gaan over thema’s als de nachtmerrie (die ‘s nachts de paarden 
berijdt), volksgeneeswijzen, spokerij en bovenal hekserij. Tevens stuurde Poot 
één van de oudste versies op van de grap van de papegaai onder de koperen ketel, 
door volkskundige Jurjen van der Kooi geïdentificeerd en gecatalogiseerd als vdk 
237B*, Toen de hemel van koper was.124 In de versie van Poot gaat het erover dat 
de dienstmeiden voor zichzelf pannenkoeken willen bakken als de juffrouw van 
huis is. Om niet door de papegaai verraden te worden, plaatsen ze hem onder 
een koperen ketel. Bij terugkomst van de juffrouw verraadt hij de meiden alsnog, 
door te zeggen: “Toen den hemel koper was, ging de pan al snirsnars.”

Onder de 32 volksverhalen die Jacques Volkers uit Bathmen aanleverde, 
bevinden zich drie legendes en niet minder dan 29 sagen. Eén van de legendes 
(of eerder legende-achtige mededelingen) luidt dat een beukenboom nooit door 
de bliksem getroffen kan worden, omdat het kruis van Jezus van beukenhout 

121 Een verhaalmotief dat in Nederland vooral beroemd is geworden door de laat-20e 
eeuwse romancyclus Het Bureau van volkskundige J.J. Voskuil.
122 Roede van de hooiberg.
123 Begrijp: het veulen dat geboren was.
124 Van der Kooi 1984, p. 303-304.
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was. Met de sagen behandelt Volkers een uitgebreid scala aan onderwerpen 
zoals hekserij, helmdragers, spookdieren en andere spokerij, rusteloze geesten, 
klopgeesten, de Eeuwige Jacht, de nachtmerrie, de koortsboom en nog aller-
hande volksgeloof en volksgeneeskunde. Onder de sagen bevindt zich ook een 
in Nederland uiterst zeldzame vertelling, die Volkers karakteriseert als katholiek 
bijgeloof, en die hij gehoord had van iemand uit Hessem bij Dalfsen. De sage 
komt erop neer dat Maarten Luther op een kwade dag uit zijn graf omhoog komt 
in de Deventer kerk.125 Luther meldt aan de kapelaan dat hij geen rust kan vinden 
vanwege zijn zonden. Hij heeft immers de kerkscheuring en het protestantisme 
op zijn geweten, en nu heeft hij natuurlijk spijt. De kapelaan schenkt weinig 
aandacht aan hem, maar het kerkvolk dat zich begint te verzamelen, ergert zich 
aan de aanwezigheid, waarna de kapelaan zich gedwongen ziet om Luther uitein-
delijk in zijn graf terug te duwen. De vertelling vertoont verwantschap met het 
sagentype dat bij Sinninghe staat gecatalogiseerd als sinsag 694, Zauberer ruft 
Luther und Calvin aus der Hölle empor; der Beweis des Paters - een vertelling die 
de katholieke gedachte moet onderstrepen dat Luther en Calvijn na hun dood 
naar de hel zijn gegaan vanwege hun zonden. Een andere opmerkelijke sage is 
het niet zo zeldzame verhaal over de Witte Wievenkuil, in dit geval gesitueerd in 
het buurtschap Loo. Zoals gebruikelijk wordt verhaald hoe een jongeling wordt 
uitgedaagd om een voorwerp in de Witte Wievenkuil te gooien. De jongen durft 
het en wordt vervolgens natuurlijk nagezeten door het witte wief. Te paard rijdt 
de dappere jongen nog net op tijd het huis binnen, terwijl hem het voorwerp 
wordt nageworpen en in een stijl van de deur blijft steken (en zo - werd wel 
uitgelegd - is ooit het stiepel-teken in boerendeuren ontstaan). Doorgaans is het 
een haarspit dat gegooid wordt. Een haarspit is een stuk boerengereedschap: een 
klein aambeeldje dat met een punt in de grond gestoken kon worden, en waarop 
in het veld de zeis weer scherp werd gehamerd. Kennelijk werd niet altijd begre-
pen wat een haarspit was, want in de versie van Volkers wordt er met een spit 
gegooid, nu in de zin van een pen waaraan vlees geroosterd kan worden. Nadat 
de jongen het spit gegooid heeft, dreigt het Witte Wief immers dat hij het gebraad 
zal worden.

In de Collectie Boekenoogen treffen we ook nog talloze losse systeemblaad-
jes aan in het handschrift van Boekenoogen zelf. Tussen die fiches zijn nog eens 
110 verhalen aangetroffen, in vrijwel alle gevallen kluchten en moppen. Een deel 
van de kluchtige verhalen is afkomstig uit kluchtboekjes en ander (historisch) 
drukwerk, dus in feite is dit het resultaat van archiefonderzoek. Maar een ander 
deel moet wel degelijk aan de mondelinge overlevering van de late 19e en vroege 
20e eeuw ontleend zijn. Ondanks dat Boekenoogen niet bepaald het proto-type 

125 In werkelijkheid is Maarten Luther begraven in de Slotkerk te Wittenberg.
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van een veldwerker was, is hij erin geslaagd om in de loop der jaren tientallen 
moppen in zijn omgeving op te tekenen.

De 19e-eeuwse moppen laten goed zien wat de belangrijkste taboe-thema’s 
waren in die tijd - en dit beeld sluit behoorlijk goed aan bij de verzameling 
moppen uit de collectie Bakker.126 Kleinere categorieën van het moppenreper-
toire gaan over thema’s als domheid en slimheid, alsmede onwelvoeglijkheden 
en onaangepast gedrag. In het laatste geval gaat het dan om lichaamsfuncties als 
poepen, piesen en winden laten, maar bijvoorbeeld ook om dronkenschap. Een 
grap die deze thema’s samenneemt, is die van de niet al te snuggere geestelijke 
die teveel gedronken heeft, in de regen bij een afvoerputje gaat staan plassen en 
vervolgens denkt dat hij niet meer kan ophouden.

Het overgrote deel van de moppen gaat evenwel over seks, en dan eigenlijk 
vooral over het heterosexuele geslachtsverkeer. Moppen over homosexualiteit 
komen niet voor: blijkbaar waren ze not-done en daarom ook niet leuk. Ook 
andere harde seksgrappen, zoals we die tegenwoordig wel kennen, ontbreken, 
behalve dan een incest-mop die ook nu nog wel verteld wordt:

Een broer slaapt bij zijn zuster, die haar tevredenheid te kennen geeft: “Je kent 
het al bijna net zoo goed als papa.” 
“Ja,” is het antwoord, “dat zegt mama ook.”

Een andere opmerkelijke grap gaat erover dat een paar besluit om het op z’n 
hondjes te doen. Er wordt gestoeid, gesnuffeld en gelikt, maar als het uiteindelijk 
op de daad aankomt, moet de man wachten tot de vrouw loops is. Verder zou 
men nog kunnen overwegen of enkele grappen aan bestialiteit raken, als verve-
lende mannen gestraft worden met hun penis in de bek van een kalf of een snoek. 
De grappen benadrukken in elk geval duidelijk het normafwijkende van deze 
voorvallen.

Maar dit zijn wel uitzonderingen. De meest seksgrappen behandelen motie-
ven als maagdelijkheid, huwelijksnacht, potentie en impotentie, wellust, zwan-
gerschap, preutsheid, naaktheid, overspel en prostitutie. In veel gevallen blijkt 
de grap al leuk te zijn, als er een toespeling wordt gemaakt op de heterosexuele 
geslachtsdaad of als er snaaks aan geslachtsdelen wordt gerefereerd. We vinden 
veel grappen over mannelijke geslachtsdelen die onverhoeds zichtbaar worden, 
die gepijnigd worden, geen erectie kunnen krijgen, onhygiënisch zijn, foutief 
worden getransplanteerd, of vrouwelijke geslachtsdelen die voor diepe wonden 
worden aangezien. Veel grappen ook over de vrouwelijke wellust, alsmede over 
onnozele meisjes die ingewijd worden in het geslachtsverkeer. En grappen over 

126 Meder 2001, p.145-158.
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mannen die trucs verzinnen om achter het overspel van hun vrouw te komen. Zo 
zet een man bijvoorbeeld ‘s ochtends een kan melk met een lepel erin onder het 
bed; ‘s avonds blijkt de melk gekarnd. Een andere man schildert met waterverf 
een bokje op de buik van zijn vrouw; haar minnaar moet vervolgens een nieuw 
bokje schilderen, maar het bedrog komt uit. Ook sexuele standjes kunnen onder-
werp zijn van een grap, als bijvoorbeeld een man gelooft zwanger te zijn omdat 
hij bij het vrijen onderop heeft gelegen. Een geliefd mikpunt is voorts de pastoor, 
die celibatair zou moeten leven, maar die vrolijk in zonde leeft met de dienst-
meid, of die zich in zijn wellust vergrijpt aan zijn vrouwelijke parochianen.

Een tamelijk kleine maar opmerkelijke groep grappen is achterin dit boek in 
het register terechtgekomen onder het type at 1855, Jokes about Jews. Net als in 
de Collectie Bakker tonen de moppen in de Collectie Boekenoogen de jood in 
een stereotiepe rol van trickster: listig weet hij (soms voor eigen gewin) anderen 
in de maling te nemen, en daarnaast is hij nog gierig, soms onnozel en af en toe 
lichtelijk pervers. 

Bijzondere inzendingen

Er zijn ook correspondenten die weliswaar niet veel verhalen hebben ingezon-
den, maar die wel bijzondere verhaalversies aanleverden - het kan haast geen toe-
val zijn dat al deze correspondenten vrouwen waren. De schrijfster Cornélie A. 
Noordwal (1869-1928) uit Den Haag, die in 1893 gedebuteerd was met de roman 
Géraldine, stuurde twee verhalen in die zij als kind gehoord had. Het eerste ver-
haal hoorde zij van haar grootvader (geboren in de 18e eeuw), het tweede van de 
kindermeid. Het eerste sprookje gaat over Oud-Bovetje en is in feite een versie 
van het Wolf-en-de-Zeven-Geitjes-verhaal, maar nu met een man en kinderen 
in de hoofdrol. De wolf komt uiteindelijk niet via een list binnen, maar blaast 
de deur in. Oud-Bovetje snijdt tenslotte de buik van de wolf open, waarna de 
kindertjes er weer levend uitkomen. De wolf wordt weggestuurd met naald en 
draad om zijn eigen buik weer dicht te naaien. In een anonieme inzending kreeg 
Boekenoogen nog een tweede, ietwat curieuze, versie, en nu heet de hoofdper-
soon Oud-Boobetje. In deze versie komt geen wolf te pas: de verstopte kinder-
tjes durven de deur niet te openen voor Boobetje zelf, waarna deze een wind 
laat, waardoor de deur met enorm gekraak opengaat. De bange kindertjes komen 
tevoorschijn en zien dat het Boobetje zelf is. Het inblazen van de deur of 
openbreken met een wind is overigens een motief dat vaker voorkomt in het 
Wolf-en-de-drie-biggetjes-sprookje.

Het tweede sprookje dat Noordwal opstuurde, heeft Ruige Kauwit als hoofd-
persoon; zij hoorde het als kind van de kindermeid. Noordwal kon zich het 
verhaal niet meer goed herinneren, maar waarschijnlijk is het een versie van het 
sprookjestype at 301, The Three stolen Princesses. Het verhaal komt erop neer 
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dat een koningspaar na lang wachten uiteindelijk een kind krijgt, maar omdat het 
kind geheel behaard blijkt te zijn, wordt het Ruige Kauwit genaamd. Na verloop 
van tijd wordt het lelijke kind naar het bos verbannen, waar het van erwtensoep 
(!) leeft en heel sterk wordt. Hij verslaat wilde dieren en monsters en bevrijdt 
uiteindelijk zeven prinsessen die door een reus gevangen worden gehouden. Tot 
slot trouwt Ruige Kauwit met de jongste en mooiste prinses.

Mevrouw M.A. Ferwerda uit Amsterdam stuurde een viertal verhalen, waar-
onder een plaagvertelsel over Allemarelsel, dat zich eindeloos herhaalt. Verder 
twee verhalen waarvan meerdere versies zijn ingezonden, over een dode die zijn 
gestolen gouden arm (of been) komt opeisen (at 366), en over een jongetje dat 
door zijn stiefmoeder gedood wordt maar als vogeltje terugkeert (at 720). Een 
fraai uitgewerkte vertelling behelst een versie van het at 956B-sprookje, The Cle-
ver Maiden Alone at Home Kills the Robbers. Het verhaal wordt - zoals vaker - 
gekoppeld aan het ‘Huis met de Hoofden’, op de Keizersgracht (nummer 123) te 
Amsterdam. Ferwerda heeft het verhaal als kind van haar grootmoeder gehoord, 
en volgens de vertelling is het volgende gebeurd: terwijl de familie van huis is, 
beraamt een bende van zeven rovers een overval op het huis. Het dienstmeisje 
hakt zes van de zeven kerels het hoofd af wanneer ze hun hoofd door het luik 
van de kelder steken. De zevende rover krijgt argwaan en gaat er vandoor. Als 
beloning voor de moed van het meisje, worden de hoofden in steen gebeiteld 
en op de gevel van het huis gehangen. Als er een nieuwe knecht in het huis 
komt werken, wordt de meid verliefd op hem. Ze gaan trouwen en daarom wil 
de knecht haar voorstellen aan zijn ouders. Onderweg blijkt dat de knecht de 
zevende rover is, en dat hij wraak wil nemen voor de moord op de andere zes. 
De knecht en zijn ouders sluiten de meid op en willen haar de volgende dag 
vermoorden. Het dienstmeisje ontsnapt en weet een boer te overtuigen haar te 
verbergen op zijn hooiwagen. Die hooiwagen zal naar haar woonplaats rijden. 
Halverwege de rit komen de rovers achter de wagen aan. De boer staat ze toe 
driemaal met een hooivork in het hooi te steken om te zien of er iemand onder 
zit. Ze raken het dienstmeisje niet en vertrekken weer. Thuis vertelt ze alles aan 
de familie. De knecht komt na een week weer terug en vertelt dat zijn vrouw 
ziek is geworden. Zonder dat hij het door heeft, wordt de politie ingelicht en hij 
wordt gevangen genomen. 

Wat mevrouw Ferwerda niet vermeldt, is dat het verhaal pas aan het huis 
aan de Keizersgracht is gekoppeld, nadat de zes hoofden al aan de gevel hingen. 
De koppen stellen eigenlijk klassiek-mythische figuren voor, namelijk: Apollo, 
Diana, Ceres, Bacchus, Mars en Minerva. Onkundig met de klassieke iconogra-
fie, zijn de koppen in de volksverbeelding tot rovershoofden geworden.127

127 Zie Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p. 91-92.
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Mevrouw S.H. Junius stuurde onder meer de bijzondere vertelling ‘Jan 
met de kunstpot’ in die zij optekende van haar dienstbode, die op haar beurt 
beweerde dat haar overgrootvader het verhaal al vertelde. De vertelling is een 
combinatie van de internationale verhaaltypen at 1535, The Rich and the Poor 
Peasant en at 1539, Cleverness and Gullibility. Het verhaal ‘De tooverheks’ is 
een fraai uitgewerkte versie van het Magische Vlucht-sprookje at 313, The Girl 
as Helper in the Hero’s Flight. 

Mevrouw Cornelis uit Rotterdam stuurde Boekenoogen een sage over Faust 
te Waardenburg (Gelderland), een berijmde legende over de hemelsleutelbloem 
van Petrus, en nog een drietal sprookjes. Eén sprookje is een komische vertel-
ling van het type at 1643, The Broken Image, dat in Nederland verder nooit is 
opgetekend. Het verhaal gaat over een domme boer die zijn koe verkoopt aan 
het heiligenbeeld van Sint Antonius, waarachter geld verstopt lag. In feite is de 
koster nu zijn geheime spaargeld kwijt, maar als hij de koe mee naar huis neemt, 
begint zijn ooit spilzieke vrouw er goed voor te zorgen, en zijn er uiteindelijk 
twee gezinnen tevreden. Tamelijk zeldzaam in Nederland is voorts het Fortuna-
tus-sprookje van het type at 566, The Three Magic Objects and the Wonderful 
Fruits - de mondelinge vertelstof gaat uiteindelijk terug op een 16e-eeuws volks-
boekje.128 In de versie die mevrouw Cornelis stuurt en die zij van haar grootmoe-
der had gehoord, draait het erom dat een arme prins de hand van de prinses kan 
verwerven dankzij magisch fruit dat hij krijgt van een behulpzame boskonin-
gin, die in een onderaards rijk woont. Het fruit behelst appels van Damasko: de 
prinses krijgt na het eten enorme hoorns op haar hoofd. De prins wint de hand 
van de prinses omdat hij haar weet te genezen. Alhoewel mevrouw Cornelis het 
sprookje uitgebreid en met zorg heeft opgetekend, loopt het verhaal-technisch 
niet helemaal lekker: de plannen van de boskoningin worden in een te lange 
monoloog gepresenteerd, terwijl de uiteindelijke actie wordt afgedaan met de 
woorden: “Zoo gezegt zoo gedaan, hij volgde juist het voorschrift van het vrouw-
tje en alles liep af zoo als zij voorspeld had.” Boekenoogen vond dit ook een sto-
rend element, want toen hij het verhaal publiceerde in het tijdschrift Volkskunde, 
heeft hij de monoloog goeddeels omgewerkt tot verhaalhandeling.129

In literair opzicht kwamen de mooiste inzendingen van mevrouw M.R. van 
de Veer uit Driebergen. Zij stuurde onder meer een Hans-en-Grietje-versie (at 
327A) onder de titel ‘Het Chocolade Huisje’ en een versie van at 425C, Beauty 
and the Beast onder de titel ‘Rozina’. Met name dit laatste verhaal is in een sterk 
literaire stijl geschreven en tot in details uitgewerkt, met een vrouwelijk oog voor 
de pracht van de natuur en voor luxueuze interieurs. Voorts stuurde Van de 
Veer een in Nederland zeldzame versie van at 426 (The Two Girls, the Bear 

128 Zie Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p. 133-136.
129 Vergelijk hierna hoofdstuk 3, verhaal nr. 70 en hoofdstuk 4, verhaal nr. 21.
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130 De inzendingen van C. Bakker zoals uitgegeven in Meder 2001 worden hier buiten 
beschouwing gelaten.
131 Voor at zie Aarne & Thompson 1964, voor sinsag zie Sinninghe 1943 en voor tm zie 
De Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut.

and the Dwarf) over de zusjes Rozerood en Lelieblank, een verhaal dat door 
de gebroeders Grimm in hun Kinder- und Hausmärchen gepubliceerd is als 
‘Schneeweißchen und Rosenrot’. Een unieke optekening in Nederland is ‘De 
Gouden Bal’: het verhaal vertoont enige gelijkenis met het sprookjestype at 431, 
The House in the Wood, maar wijkt er in bepaalde opzichten ook van af. Het 
is opmerkelijk dat geen van de door M.R. van de Veer ingezonden verhalen is 
gepubliceerd door Boekenoogen in het tijdschrift Volkskunde: mogelijk vond hij 
de verhalen te literair en/of te uitgesponnen. Het is minder waarschijnlijk dat 
Boekenoogen de ingezonden verhalen te afhankelijk achtte van het sprookjesboek 
van de Grimms: die afhankelijkheid is bij nader toezien namelijk niet zo evident.

Meermaals ingezonden verhaalversies

Verschuiven we het perspectief vervolgens nog wat meer van de inzenders naar 
de inzendingen. Een overzicht van (berijmde) verhalen waarvan vijf of meer ver-
sies zijn ingezonden en/of opgetekend,130 levert het volgende op:

Verhaaltype131 Ingezonden versies

at 555 (The Fisher and his Wife) 5
at 926B* (Turning over the Block of Stone) 5
sinsag 333 (Spuktier erschreckt Wanderer) 5
sinsag 450 (Andere Tote spuken) 5
tm 2601 (Hoe het dorp (e.d.) aan z’n naam is 
   gekomen) 5
at 295 (The Bean, the Straw, and the Coal) 6
sinsag 487 (Vorbedeutung anderer Ereignisse) 6
tm 4001 (Weerregels) 7
at 2320 (Rounds) 8
at 2035 (House that Jack Built) 9
sinsag 486 (Andere Todesvorzeichen) 10
at 1855 (Jokes about Jews) 11
at 780 (The Singing Bone) 12
at 2030J (A Disobedient Boy) 16
at 2010 I A (The Animals with Queer Names) 17
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Verhaaltype Ingezonden versies

at 720 (My Mother Slew Me) 18
tm 4302 (Volksgeneeskunde) 19
at 927 (Out-riddling the Judge) 21
tm 2602 (Spotnaam voor naburig dorp of hun 
   inwoners) 23
at 2030 (The Old Woman and her Pig) 23

In deze Top Twintig staan twaalf sprookjes en grappige sprookjes (de at-num-
mers) en acht sagen of sage-achtige mededelingen. In zekere zin kan men deze 
opsomming dus zien als de meest bekende volksverhalen uit de mondelinge over-
levering, die mensen aan het eind van de 19e eeuw te binnen schoten als hen 
erom gevraagd werd. Dit overzicht betekent echter niet, dat dit de populairste 
volksverhalen in het algemeen waren, want Boekenoogen had gevraagd om de 
sprookjes e.d. uit boeken achterwege te laten. Dit kan dan de reden zijn waarom 
sprookjes als Roodkapje, Doornroosje en Assepoester niet éénmaal zijn ingezon-
den, terwijl ze wel bekend waren, zoals bleek uit de lijstjes die mejuffrouw P.L.C. 
van der Bent en Grietje Steeman stuurden.

Er valt nog wel wat meer op de Top Twintig af te dingen. Een aantal type-
nummers bestaat uit echte ‘container-typen’, waarin men verhalen kwijt kan, 
die onder andere nummers niet passen, zoals allerlei sagen over spookdieren die 
mensen schrik aanjagen, allerhande naloop door overledenen, en allerlei tekenen 
die de dood voorspellen. Ook de tm-nummers in de lijst zijn vooral ‘container-
typen’ waarin men allerlei verhalen en mededelingen over het weer of de volks-
geneeskunde onder kan brengen. Hetzelfde geldt voor de sagen die verklaren hoe 
een dorp (stad, heuvel, streek e.d.) aan zijn naam is gekomen, of die ingaan op de 
spotnaam voor het naburige dorp (of de stad) of hun inwoners. Met name in het 
laatste geval kan het ‘verhaal’ zich beperken tot de mededeling wat de bijnaam 
is voor genoemde bewoners, bijvoorbeeld: de inwoners van Delft heten Kal-
verschieters.132 Maar als over de inwoners van Amersfoort of Apeldoorn wordt 
gezegd dat ze Keientrekkers heten, dan wordt het verhaal er regelmatig bijver-
teld. Namelijk hoe de inwoners een grote steen vonden met inscriptie “O, wat 
wonder / zit hier onder.” Als dan met zeer veel moeite de steen is omgekeerd, 
staat er aan de onderkant: “O, wat ben ik blij, nu ik weer lig op mijn andere zij.” 
Overigens is dit grappige sprookje internationaal bekend over allerlei domme 

132 Toen Delft tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd belegerd door de Spanjaarden, scho-
ten de Delftenaren flink van zich af. De Spanjaarden vluchtten, en al wat de Delftenaren 
doodschoten was een kalf. Vandaar de naam Kalverschieters. Zie Sinninghe 1977, nr. 24.
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dorps- en stadsbewoners, en staat het daarom apart gecatalogiseerd als at 926B* 
(Turning over the Block of Stone). Waarom de inwoners van Blokzijl ook wel 
Katten worden genoemd, wordt uitgelegd door A. Smit uit Steenwijk:

De Blokzijlers komen hier ‘s maandags veel ter weekmarkt. Een kastelein, bij 
wien ze gewoonlijk vertoefden, had te klagen over de snoeplust der Blokzij-
ler heeren, die dikwijls zijn provisiekamer nasnuffelden. Eens slachtte hij een 
vette kat, braadde die en zette ze daar neer. De heeren smulden er ter dege in.
“En wat denkt ge, dat ge nu gegeten hebt?” vroeg hun later de kastelein. 
“Een haosje!” 
“Nee, een kat!” 
Sedert heeten de Blokzijligers Katten.

Tot slot zijn ook at 1855 (Jokes about Jews) en at 2320 (Rounds) container-
categorieën, waarin zeer uiteenlopende moppen over joden en allerhande repete-
rende verhaaltjes kunnen worden geplaatst. Als we dergelijke categorieën wegla-
ten, dan krijgen we de volgende Top Tien, waarin alleen de (grappige) sprookjes 
overblijven:

Verhaaltype Ingezonden versies

at 555 (The Fisher and his Wife) 5
at 926B* (Turning over the Block of Stone) 5
at 295 (The Bean, the Straw, and the Coal) 6
at 2035 (House that Jack Built) 9
at 780 (The Singing Bone) 12
at 2030J (A Disobedient Boy) 16
at 2010 I A (The Animals with Queer Names) 17
at 720 (My Mother Slew Me) 18
at 927 (Out-riddling the Judge) 21
at 2030 (The Old Woman and her Pig) 23

Dat de sprookjes van het zingende doodsbeentje (at 780) en van de boze stief-
moeder die Jantje slacht (at 720) veelvuldig zijn toegestuurd, is niet zo verwon-
derlijk, want Boekenoogen haalde ze zelf aan in zijn oproep (het eerstgenoemde 
sprookje duidde hij aan als “kruisje fiblion”133). Toen Boekenoogen op zeker 

133 In het sprookje vragen doorgaans een broer en een zusje om een bijzonder kado van 
vader. Het geschenk waar het dochtertje om vraagt is steeds iets ongekends, vandaar de 
verschillende wonderlijke benamingen: bloempje van Cedrea, roosje Violet, kruis van Sin-
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moment de balans opmaakte van zijn verzamelwerk, stelde hij al vast, dat het 
at 720-sprookje één van de meest toegezonden vertellingen was. In een bewaard 
gebleven brief van Boekenoogen aan de letterkundige Willem Zuidema d.d. 4 
april 1904 schrijft eerstgenoemde:

Het sprookje, waarin voorkomt: ‘Mijn moeder heeft mij geslacht, Mijn vader 
heeft mij gegeten,’ is natuurlijk eene variant van Grimm’s ‘Machandelbaum’. 
Het is een der meest verspreide sprookjes in ons land; ik heb er een groot 
aantal lezingen van, die ik te zijner tijd in Volkskunde zal mededeelen. Het 
begin varieert, doch er is steeds sprake van een voorkind134 (Jantje), die door 
zijn stiefmoeder wordt gedood (op het hakblok), meestal nadat hij een bood-
schap heeft gedaan en b.v. bij het mosterd halen op het glazen bruggetje is 
gevallen.

Van de genoemde publicatie in Volkskunde is het overigens nooit gekomen - later 
heeft J.R.W. Sinninghe een artikel aan de sprookjesvarianten gewijd.135

Waarschijnlijk tegenwoordig nog het bekendste sprookje uit de Top Tien is at 
555 (The Fisher and his Wife) dat sinds 1920 - door de reclame en het prenten-
boekje van koffiebrander Van Nelle - vooral bekendheid geniet als het sprookje 
van Piggelmee.136

In de Top Tien staan vier sprookjes die voornamelijk in verzen zijn toegezon-
den (en acht op de tien sprookjes bevatten in elk geval ook versjes of op versjes 
lijkende formules). at 2035 (House that Jack Built) begint soms met het vers: 
“Hier is het graan / Dat lag in het huis van Adriaan”.137 Het behelst voorts een 
kettingrijm, waarin mensen en dieren achter elkaar aanzitten. In een proza-versie 
is het op zeker moment: “En toen kwam de meid en die melkte de koe, die 
schopte de hond, die pakte de kat, die pakte de rat, die at van het graan, dat stond 
in het huis van Adriaan.” Ook at 2010 I A (The Animals with Queer Names) 
is een kettingsprookje dat steeds in rijmvorm is toegezonden. Doorgaans begint 
het met de regels: “Daar was eens een mannetje dat was niet wijs / Die bouwde 

tedelia, kruis van Philédon, kruisje van Fibelion, kruisje van filistijn en fluitje van Fidel-
dideldom. Soms wordt het kado concreter voorgesteld, zoals een gouden spinnewiel, een 
gouden takje van Cecilia of een kruis van Celia, waarbij Cecilia en Celia de namen van het 
zusje zijn. In het sprookje wordt het meisje door het afgunstige broertje vermoord om het 
kado, maar de moord komt uit: een bloem (takje) op het graf of een fluitje verraadt wie 
de moordenaar is. Vgl. Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p. 430-432.
134 Stiefkind.
135 Sinninghe 1944-1945.
136 Dekker, Van der Kooi & Meder 1997, p.277-279.
137 Het Huis van Adriaan is overigens ook als kinderboek uitgegeven; zie Boekenoogen 
1912b, p. 12.
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een huisje al op het ijs”. Dit mannetje wenst zich vervolgens allerlei dieren en 
mensen, die hij bijzondere namen geeft: Prijs heet het hennetje, Kukelekaan heet 
de haan, Vlasstaart heet het paard, Dikdalf heet het kalf, Welbereid heet de meid, 
Welbemind heet het kind et cetera. Er worden steeds langere opsommingen aan-
een geregen.

Een prozavertelling met veelal raadsels in versvorm is het raadselsprookje at 
927 (Out-riddling the Judge).138 Het komt er meestal op neer dat een zoon ter 
dood veroordeeld is, en dat de moeder haar zoon vrij kan krijgen als zij de rech-
ters een raadsel weet op te geven dat zij niet kunnen oplossen. De moeder slaagt 
hierin door een raadsel te maken van een persoonlijke belevenis. Op reis haalt 
ze bijvoorbeeld zes vogels uit een nest in een paardenschedel, en daar wordt het 
volgende raadsel van gemaakt: “Toen ik henenging en wederkwam, / Zes levende 
uit de doode nam.” Maar gangbaarder nog is het volgende raadsel:

Op Lilie ga ik, 
Op Lilie sta ik, 
Op Lilie ga ik welgemoed; 
Daar is niemand, die me treuren doet.

De rechters weten niet te raden dat Lilie (Lelie, Elie, Elias, Lila, Leo, Rudolf) de 
naam is van haar hondje, dat na zijn dood gestroopt is: van het bont zijn pantof-
fels voor de vrouw gemaakt. Lang niet alle inzenders wisten zich het volledige 
verhaal te herinneren; meerderen stuurden alleen het raadselrijmpje op.

Veelvuldig ingezonden zijn tenslotte de nauwverwante types at 2030 (The 
Old Woman and her Pig) en at 2030J (A Disobedient Boy). Ook dit zijn (door-
gaans berijmde) kettingsprookjes waarin mensen, dieren en voorwerpen achter 
elkaar aanzitten. De beginsituatie is respectievelijk dat een onwillig varken niet 
in het hok (of naar huis) wil of dat een stout kind niet naar school (of huis) wil 
gaan. Hoezeer de versies dooreen kunnen lopen, blijkt al uit de naam: de namen 
Keutje, Keuchje, Keuchien, Keetje, Keesje en Keuman139 komen regelmatig voor, 
en kunnen zowel een meisje of een jongetje als een varkentje aanduiden - keu(tje) 
is ook dialect voor varken of big, maar dat werd niet door iedereen meer begre-
pen. Soms ook wil het varkentje niet naar school (i.p.v. in het hok). Na de begin-
situatie volgt telkens een reeks van opdrachten, die in eerste instantie niet uitge-
voerd wordt: de stok moet het varken slaan, het vuur moet de stok verbranden, 
het water moet het vuur blussen, de koe moet het water drinken, de slager moet 
de koe slachten, het touw moet de slager hangen, de muis moet het touw knagen, 
de kat moet de muis vangen... Pas als de laatste in de reeks toestemt, komt er een 

138 Zie over dit genre Elias 1998.
139 Andere namen zijn nog: Pingel, Tengel, Toetje, Joosje en Rika.



63Verzamelaar, correspondenten en verhaalcollectie

reeks van acties op gang. En uiteindelijk gaat het kind op een drafje naar school, 
of gaat het varkentje in zijn hok. Als we deze nauwverwante verhaaltypen bij 
elkaar optellen (39 in totaal), dan is dit cluster kettingsprookjes veruit het meest 
ingezonden door de correspondenten.

Uitzonderlijke verhaaltypen

Lang niet alle verhalen kunnen van een (internationaal) typenummer voorzien 
worden, omdat de catalogi nu eenmaal nooit volledig kunnen zijn. In het register 
achterin is daarom ook een lijst met ruim honderd niet te classificeren verhalen 
opgenomen. Het betreft vooral moppen en sagen.

In het register zijn tm-typenummers opgenomen voor verhalen die meer-
maals in de correspondentie of in de Nederlandse Volksverhalenbank van het 
Meertens Instituut voorkomen. Een voorbeeld is de mop van het type tm 8055, 
“Ik neem hem zoals ‘ie valt”. Een jongen wil, aldus de mop, niet meteen antwoor-
den of hij een pannenkoek lust: hij wil hem nemen zoals ‘ie valt. De vrouw heeft 
namelijk een druppel aan haar neus, en als de druppel ernaast blijkt te vallen, is 
de jongen bereid om de pannenkoek te eten. Ook het door G. Poot ingezonden 
verhaaltje over het ophangen van de nageboorte van het paard heeft een type-
nummer gekregen: tm 4903.

De Collectie Boekenoogen bevat een aantal bijzondere (en vroege) versies 
van volksverhalen. Hiervóór zijn al de sprookjes genoemd van de Appels van 
Damasko en van Oud-Bovetje, alsmede de sage over “Hier staan er honderd, 
maar daar liggen er duizend.” Uniek is het verhaal dat in de catalogus van Sin-
ninghe staat gecatalogiseerd als sinur 9A, Das Gewitter kann nicht beschrieben 
werden. Het verhaal, dat maar éénmaal in Nederland is opgetekend, werd in 1894 
ingezonden door W.A. Vulker. Het gaat over een man op een schilderij die pro-
beert om het onweer te beschrijven. Een engel daalt neer om de man het schrijven 
te beletten, en zodoende is het onweer een mysterie gebleven.

Hoe vreemd dat ook moge klinken, ook het sprookje van Sneeuwwitje is 
eigenlijk weinig uit de mondelinge overlevering opgetekend in Nederland. Dit 
komt - zoals reeds eerder gezegd - waarschijnlijk vooral omdat verzamelaars er 
weinig belangstelling voor hadden, omdat het sprookje in de schriftelijke over-
levering al zo goed bekend was. De Collectie Boekenoogen bevat echter een 
bijzondere optekening van het Sneeuwwitje-sprookje door de bejaarde arts A. 
Veenhuyzen, vooral omdat er twee sprookjes met elkaar worden gecombineerd: 
at 403, The Black and the White Bride en at 709, Snow-White. De versie van 
Veenhuyzen over Sneeuwwitje en de Zeven Aapjes verloopt in het kort aldus: 
Een stiefmoeder stuurt haar goede stiefdochter naar de put en deze geeft water 
aan de daar zittende vrouw, een goede fee, die wenst, dat bij ieder woord parels 
en edelstenen uit haar mond vallen. Als de stiefmoeder dat ziet, wil ze dat ook 
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voor haar eigen boze dochter, maar deze weigert de vrouw te drinken te geven 
en deze wenst dat bij ieder woord padden en ongedierte uit haar mond komen. 
Daarop wordt de goede stiefdochter verjaagd en komt in het donker in het bos 
bij een huisje, waar ze van het overgebleven eten eet, de boel opruimt en eten 
kookt. Dan gaat ze op zolder liggen slapen. De zeven aapjes, die er wonen, 
komen thuis en zijn tevreden, en ze wensen, dat het meisje met een prins zal 
trouwen. De goede fee treft het meisje later slapend in het bos aan, en verleent 
haar grote schoonheid. De prins vindt haar slapend in het bos en hij vraagt 
haar ten huwelijk - en ze leefden nog lang en gelukkig. Het begin is van het at 
403-sprookje, maar halverwege gaat de verteller over naar het at 709-sprookje. 
De dwergen zijn hier aapjes, de boze stiefmoeder probeert de heldin niet te ver-
moorden en de heldin belandt niet in een glazen kist: ze wordt gewoon slapend 
in het bos aangetroffen door de prins.

Correspondente J.E. Millenaar uit Drongelen stuurde een bijzonder volks-
verhaaltje in van het type at 1691B*, Too Much Truth. Dit grappige sprookje 
komt hier weliswaar sinds de 16e eeuw ook voor als kluchtboekgrap,140 maar in 
Nederland is het verder niet uit de mondelinge overlevering opgetekend. In het 
korte verhaaltje krijgt een arme man onderdak bij een schele vrouw, die pap voor 
hem kookt. De man kan niet nalaten de waarheid te zeggen:

“Wel wipperde wap
Waarvan kook je die pap?
Van boekweitmeel,
Hoe kijk je zoo scheel?”

De vrouw ontsteekt hierop in woede en jaagt de man de deur uit met de mededeling: 

“Dat heeft mijn man me nog nooit verweten.”

Eveneens sinds de 16e eeuw in Nederland bekend als kluchtboekgrap141 is het 
verhaal van het type at 1362, The Snow-Child. Boekenoogen trof het verhaal 
weer aan in een kermisboekje uit 1859, getiteld Knollen en Citroenen, Souvenir 
de Kermis. De 19e-eeuwse versie gaat erover dat een zeeman na jaren thuis komt 
en er een zoontje bij blijkt te hebben. De vrouw beweert zwanger te zijn gewor-
den van een sneeuwvlokje. Later neemt de zeeman de jongen mee naar zee, maar 
keert zonder hem terug: hij is in de tropen gesmolten.

140 Zie Pleij e.a. 1983, p. 51-52
141 Pleij e.a. 1983, p. 129-130.
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Interessant tot slot is de vraag naar de inhoud van het sprookje van Rood-
kousje, waarover Boekenoogen in 1909 in Volkskunde publiceerde.142 Sinds de 
16e eeuw wordt in de letterkunde immers meewarig gesproken over het (zoute-
loze) sprookje van Roodkousje, alsof dat ons bekendste sprookje geweest zou 
zijn. Boekenoogen stelt vast dat dit iets anders moet zijn dan Roodkapje. Waar-
schijnlijk is Roodkousje een plaagvertelsel geweest. Een anonieme inzender uit 
Leiden weet immers te melden dat de verteller aan de kinderen vraagt: “Nu zal 
ik je dan vertellen, een mooi avontuurtje, een schoon avontuurtje van rood rood 
kousje? Wil je het weten, dan zal ik het je zeggen.” Hoezeer de kinderen de 
verteller ook aansporen om door te gaan, de verteller begint telkens weer met 
diezelfde zin. Adriaan Beets meldde hetzelfde over hun dienstmeid Woutje Bak-
ker te Harderwijk, die telkens de openingszin herhaalde:

Ik zal je es ‘n avertuurtje vertellen, een kort avertuurtje, een lang avertuurtje, 
van rooje en witte kousjes. Vind je ’t mooi? Ja.
Nou, dan vertel ik je een kort...

Boekenoogen weet voorts nog te melden dat het plaagvertelsel ook voorkomt in 
Zuid-Afrika, en dan gaat over “die ronde ronde kousie”.

Zoals reeds gemeld, vinden we bepaalde ‘klassiekers’ (zoals Doornroosje en 
Assepoester) in de hele Collectie Boekenoogen niet terug, maar niettemin zijn 
andere (over)bekende volksverhalen er wel in terug te vinden, zoals: de Wolf en 
de Zeven Geitjes, Hans en Grietje, Belle en het Beest, de Kikkerkoning, Zwaan-
Kleef-Aan, Klein Duimpje en het Vrouwtje van Stavoren.

Publicatie en bewerking

In de navolgende hoofdstukken worden zowel de volksverhalen uit de correspon-
dentie gepubliceerd als de volksverhalen die Boekenoogen in het tijdschrift Volks-
kunde heeft afgedrukt. Dat lijkt dubbelop, maar dat is het in veel gevallen niet. 

Ten eerste worden we geconfronteerd met het feit dat Boekenoogen in de cor-
respondentie veel verhalen heeft toegestuurd gekregen, die hij nooit heeft gepu-
bliceerd. Omgekeerd geldt deels hetzelfde: Boekenoogen heeft meermaals volks-
verhalen in Volkskunde gepubliceerd, die in het archief met de correspondentie 
(en afschriften daaruit) niet meer terug te vinden zijn. Zo heeft Boekenoogen 
soms schriftjes toegestuurd gekregen (zoals van Onnekes) die hij weer terug 
moest sturen. Hij heeft hiervan wel afschriften gemaakt, maar die zijn niet 
altijd in de correspondentie terecht gekomen. In het geval van Onnekes hebben 
we enkele afschriften teruggevonden  in het archief van J.R.W. Sinninghe, maar 

142 Boekenoogen 1909b, p. 131-134 en 205.
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niet alles. Een andere reden waarom er soms 
verhalen zijn zoekgeraakt, is dat Boeken-
oogen in het begin de correspondentie wel 
verknipte: hij knipte er bijvoorbeeld de lied-
jes uit, die hij kon gebruiken, en die plakte 
hij dan weer in schriftbladen. De rest van de 
originele brief is dan verloren gegaan.
Verder heeft Boekenoogen in Volkskunde 
ook nog eens eigen optekeningen gepubli-
ceerd, alsmede historische volksverhalen uit 
de 17e en 18e eeuw op basis van aanvullend 
archiefonderzoek. Tot slot heeft Boeken-
oogen de ingezonden verhalen zelden volko-
men letterlijk gepubliceerd: ze hebben altijd 
wel een zekere mate van bewerking onder-
gaan, en het is nu dus mogelijk om de ver-
schillende lezingen naast elkaar te leggen.
Zoals al vermeld, heeft Boekenoogen de 
monoloog in het verhaal over de Appels van 
Damasko bijvoorbeeld omgezet in verhaal-
handeling. Het Gronings in de verhalen van 
Onnekes heeft hij gehandhaafd, maar het 
platte Noord-Hollands wordt soms omge-
werkt naar abn. Veehouder Dirk Schuur-
man begint zijn door C. Bakker opgete-
kende (unieke) versie van at 901, Taming of 
the Shrew, aldus:

Deer was er es een boer en die was etrouwd. Nou, hai had een best waif, maar 
het was een groote boazin. Zai daan er werk tois, maar er man most den ok, 
weer of gien weer, het land in.143

Bij Boekenoogen luiden deze woorden zo:

Er was eens een boer en die had een best wijf, maar het was een groote bazin. 
Zij deed het werk thuis zoo ijverig mogelijk, maar haar man moest dan ook, 
weer of geen weer, het land in.

143 Meder 2001, p. 320.

Assepoester of ‘Cendrillon’ door J. Bail. 
Prent (ca. 1900 uit de collectie van 
G.J. Boekenoogen (archief Meertens Instituut)
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Boekenoogen heeft verder de neiging om de verhalen stilistisch te stroomlijnen, 
inhoudelijk toe te lichten waar nodig, en in een wat meer literaire boekenstijl 
weer te geven, daarbij rekening houdend met het lezerspubliek van Volkskunde. 
Als voorbeeld de inzending van G. Poot over de vliegwedstrijd tussen ooievaar 
en winterkoninkje, en de publicatie ervan door Boekenoogen:

Inzending G. Poot

De weddenschap tusschen den ooije-
vaar en het winterkoningje (boomslui-
pertje; ook kleinjantje genoemd)

Den ooijevaar ging met het winterko-
ningje de weddenschap aan wie van 
beiden het eerst een zeker gedeelte 
reis zouden hebben afgelegd. Toen de 
reis begon had het winterkoningje zich 
ongemerkt op den rug van den ooije-
vaar geplaatst en was zoo met hem 
meegereist en had zich intusschen niet 
vermoeid. Toen het beestje nu begon 
te begrijpen dat den ooijevaar moede 
begon te worden kwam het eensklaps 
te voorschijn en werd nu zeer gemak-
kelijk overwinnaar. Den ooijevaar was 
hierover zoo vertoornd dat hij het 
diertje dreigde te zullen eten maar ons 
klein Jantje was ook gevat en zach 
een grooten schonk (koe- of paarden-
schinkel) en kroop erin waar het den 
ooijevaar zat uit te lachen.

Bewerking Boekenoogen

Van het Winterkoninkje

De ooievaar en het kleinjantje gingen 
samen de weddenschap aan wie van 
beiden in een bepaalden tijd het verst 
zou kunnen vliegen. De ooievaar dacht 
natuurlijk dat hij het met zijn lange 
vleugels gemakkelijk zou winnen en 
toen ze dus wegvlogen haastte hij zich 
niet. Het kleinjantje was echter slim 
en ging ongemerkt op den rug van 
den ooievaar zitten en reisde dus op 
die manier heel gemakkelijk met zijn 
kameraad mede. Aan het einde van 
den tocht werd de ooievaar natuurlijk 
vermoeid en toen het kleinjantje dat 
merkte, vloog het plotseling voor den 
ooievaar uit. Deze kon ons kleinjantje 
toen niet meer inhalen en verloor dus 
de weddenschap.
Maar de ooievaar was hierover kwaad 
en hij dreigde het kleinjantje te zullen 
opeten. Maar dit zag een grooten 
schonk liggen en kroop daar in en 
toen lachte het den ooievaar uit, dat de 
schonk er van schudde.

Boekenoogen stroomlijnt aldus de tekst en hij voegt motivaties, uitleg en details 
toe (zoals het schudden van de schonk).

Dit is niet eens het meest uitgesproken voorbeeld, want het verhaal dat A.J. 
Joling inzond over de luis en de vlo die bij de haring op bezoek gaan, is door 
Boekenoogen nog veel ingrijpender bewerkt, en daardoor beslist verduidelijkt. 
De verhaaleditie moest blijkbaar vooral begrijpelijk en leesbaar zijn, en als de 
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globale lijnen van de plot werden gevolgd, dan was dat voldoende. Een getrouwe 
weergave van de (mondelinge of schriftelijke) bron was voor Boekenoogen in het 
geval van contemporaine volksverhalen kennelijk minder belangrijk.

Soms haalt Boekenoogen een detail uit een andere verhaalversie, als hem dat 
bij een editie goed uitkomt. In het Oud-Bovetjeverhaal van Cornélie Noordwal 
blaast de wolf de deur in (“blies vreeselijk hard”), maar in de versie van Oud-
Boobetje wordt de deur geopend met een wind (er wordt “een poepie gelaten”). 
Boekenoogen publiceert de versie van Noordwal, maar ontleent het detail aan de 
andere versie: “in zijn boosheid liet hij een poepje, en toen vloog de deur met een 
vreeselijk gekraak open.”

Deze manieren van bewerken waren overigens indertijd eerder regel dan uit-
zondering; ook de gebroeders Grimm hadden op gelijkwaardige wijze de inge-
zonden verhalen bewerkt.

In de eerste afleveringen zijn het aanvankelijk de Groningse verhalen van J. 
Onnekes die gepubliceerd worden. Gaandeweg beginnen vervolgens in Volks-
kunde de inzendingen van verzamelaar C. Bakker een steeds prominentere plaats 
in te nemen; met name van de volksverhalen die door veehouder Dirk Schuur-
man zijn verteld, worden er door Boekenoogen niet minder dan 43 gepubli-
ceerd.

Evengoed als een letterlijke weergave van de contemporaine vertelling er min-
der toe deed, zo deed bij Boekenoogen ook de persoon van de verteller er verder 
weinig toe. De verhaalplot werd niet typisch geacht voor een bepaalde verteller 
en diens repertoire, maar voor de plaats of de streek waar het verhaal vandaan 
kwam. Omdat de verhalen veelvuldig stamden uit de jeugd van de corresponden-
ten, legde Boekenoogen steeds een verband tussen de vertelling en de geboorte-
plaats van de verteller. Aan het feit dat het verhaal regelmatig elders genoteerd en 
verzonden werd, ging Boekenoogen verder voorbij. Met andere woorden: ook 
al heeft G. Poot zijn verhalen vanuit Loosduinen aan Boekenoogen ‘verteld’, de 
vertellingen werden typisch geacht voor Maasland, de geboorteplaats van Poot. 
(Tegenwoordig wordt er juist meer waarde gehecht aan de vertelpersoonlijkheid, 
diens persoonlijke repertoire, alsmede aan de plaats en context van het actuele 
vertellen.)

De verhaaltjes die Boekenoogen in zijn eigen omgeving en op reis nog hoorde 
en optekende, waren voornamelijk moppen; hij heeft ze op systeemblaadjes 
genoteerd, maar niet gepubliceerd. Historische grappen tekende hij onder meer 
op uit kluchtboekjes als Jan Tamboer, Knollen en Citroenen, Het Suynigh en 
Vermaeckelijck Coffy-huys, Leven en Bedryf van Klaas Vaec, en Die conste 
om den Vryen kost te kryghen sonder Ghelt. Ook deze bleven ongepubliceerd. 
Wat hij wel in Volkskunde afdrukte, waren de meer serieuzere en uitgewerkter 
sprookjes uit 17e- en 18e-eeuwse bronnen als St. Niklaes-gift, Enkhuyser Alman-
ach, Den Vaeck-verdryver van de Swaermoedighe Gheesten, De Nieuwe Vae-
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kverdryver, Het Leeven en Bedryf van Clement Marot, De gaven van de Milde 
St. Marten en wederom Jan Tamboer.

Slotwoord

Vertelcultuur in Waterland144 en Vertelcultuur in Nederland vormen een twee-
luik. Samen zijn zij de weerslag van de verzamelarbeid van G.J. Boekenoogen 
en vormen ze de belangrijkste 19e-eeuwse, nationaal Nederlandse volksverha-
lenverzameling. Samen vormen ze ook de editie van de belangrijkste historische 
volksverhaalcollectie van het Meertens Instituut in Amsterdam. 

Wat de Grimms in het begin van de 19e eeuw in Duitsland hadden gedaan, 
heeft Boekenoogen aan het eind van de 19e eeuw in Nederland tot stand 
gebracht. Vertelcultuur in Waterland en Vertelcultuur in Nederland vormen 
samen het grote Nederlandse sprookjesboek dat Boekenoogen zelf had willen 
uitgeven, als hij tijd van leven had gehad.

We sluiten af met een “gedicht” dat Boekenoogen bij wijze van grap in 1892 
kreeg toegestuurd van A. Keyser uit Texel, met de opmerking erbij “natuurlijk 
een weinig vrij vertaald”:
 

Slok slik sluitje,
Minerva gaat om een buitje145 (kindje);
Ze zeggen dat het waar is,
En dat G.J. Boekenoogen er de vader is!!!
Van Boekenoogen is naar Driessen op het Rapenburg geloopen
Om gouden ringen voor Minerva te koopen;
Een teen, dubbele teen, elke duim en vinger er een.
Een huisje met groene deuren
Daar zullen zij met Mei in weunen.
Een tafel met koperen klinken
Daar zullen zij in Mei bij drinken.146

144 Meder 2001.
145 Begrijp: jachtbuit(je).
146 Brief van Aug. C. Keyser aan G.J. Boekenoogen, d.d. 27 januari 1892.
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Verantwoording van de editie

De verhalen uit de correspondentie zijn zoveel mogelijk letterlijk afgeschreven. 
Evidente schrijffouten zijn stilzwijgend verbeterd, maar variatie in spelling is 
gehandhaafd. Ontbrekende woorden of letters worden tussen vierkante haken 
tussengevoegd.

Waar nodig is - omwille van de leesbaarheid - interpunctie toegevoegd, en 
zijn dialoogregels onder elkaar gezet, in plaats van achter elkaar doorgeschreven. 
Verzen worden als rijmregels geschreven als ze in proza zijn genoteerd.

De verhalen zijn in hoofdstuk 3 gerangschikt op de achternaam van de cor-
respondenten: eerst de inzenders van wie de naam bekend is, vervolgens de ano-
nymi en tenslotte de verhalen die Boekenoogen zelf nog bijeengegaard heeft.

Hoofdstuk 4 bevat de verhalen uit de correspondentie die door Boeken-
oogen zijn bewerkt en gepubliceerd in het tijdschrift Volkskunde, en hoofdstuk 5 
behelst de historische volksverhalen uit de 17e en 18e eeuw zoals door Boeken-
oogen afgedrukt in Volkskunde.

Bij elk verhaal wordt - indien mogelijk - het catalogusnummer gemeld. Er is 
gebruik gemaakt van de volgende catalogi:

at Aarne, A. & S. Thompson: The Types of the Folktale. A 
Classification and Bibliography. Helsinki 1964.

vdk Kooi, J. van der: Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mon-
delinge overlevering. Een typencatalogus. Groningen 1984.

sinat, sinur,  Sinninghe, J.R.W.: Katalog der niederländischen Märchen-,
sinsag, sinleg Ursprungssagen-, Sagen- und Legendenvarianten. Helsinki 

1943.

tm De aanvullende catalogus van de Nederlandse Volks verhalen-
bank van het Meertens Instituut, coördinator Theo Meder

Voor een overzicht zie men hierna 6.1. Register op verhaaltypen.
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Errata bij Vertelcultuur in Waterland (Meder 2001):

cbak0052: binnen spinnen, lees: linnen spinnen
cbak0223, cbak0231 en cbak0250: school, lees: schoot
cbak0434: lamien allum, lees: lamium album
cbak0458: gebomd, lees: gebonsd
cbak0467: verkoopers, lees: veekoopers
cbak0474: Honingh, lees: Honigh
cbak0490: den, lees: dan
cbak0492: Gaus, lees wellicht: Gans
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De volksverhalen uit de correspondentie

3.1. Verhalen van correspondenten

Verteller: J.D. Aafjes
Woonplaats: Heteren (Gelderland)
Beroep: schoolhoofd
Datum van inzending: 5 april 1892
Aantal verhalen: 1

1.	 sinsag	891
Een legende, algemeen bekend aan den “Waalkant” (Ned. Bet.)
Te Waardenburg staat een oud slot, thans toebehoorende en bewoond door 
Baron van Pallandt van Neerijnen. Daarin moet vroeger gewoond hebben Dr. 
Faust. Deze moet in nauwe betrekking gestaan te hebben tot Meph.,1 den duivel. 
Dr. F. stelde hooge eischen tegenover M. 1ste Dr. F. moest naar Bommel. M. had 
te zorgen voor planken op den weg, waarover F.’s rijtuig zou gaan, doch met 
dien verstande, dat de achterste planken telkens opgenomen moesten worden om 
voor het (snelrijdende) rijtuig weer neergelegd te worden. (Het aantal planken 
was zeer gering). Alles ging goed. 2de Dr. F. werpt een zak meel in de gracht, 
rondom genoemd slot en gelast M. al het weggeworpen meel weer op te “vis-
schen”. Ook dit geschiedde. 3de Dr. F. stelt eene eisch waaraan M. niet voldoen 
kon. M. wordt kwaad, neemt Dr. F. te pakken en trekt of duwt hem met geweld 
door een klein raampje. Dr. F. wordt (ongeveer - sic) vermorseld en - nu komt het 
mooiste - thans kan men bij genoemd klein raampje, de bloedvlekken nog zien. 

Verteller: H. Baarschers
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Geboortestreek: “in het Overstichtse”

1 Mephisto (of Mephistopheles).
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Datum van inzending: 18 april 1892
Opmerking: de schrijver voorziet de sagen zelf van het opschrift “sprookjes”
Aantal verhalen: 10

2.	 sinsag	782
Een boerenknecht ging naar de Mheen (Arkemheensche polder bij Putten en 
Nijkerk) om de paarden uit het land te halen. Heel in de verte hoorde hij zeer 
mooi gezang, dat allengs nader kwam. Hij zag twee vrouwen in eene zeef uit de 
lucht komen, die op den grond gekomen, de zeef in het lies en de biezen verstop-
pen, elk op een paard gingen zitten en toen als dol door de weide renden. Groote 
vlokken schuim vielen de paarden uit den bek. De boerenknecht ging stilletjes 
naar de zeef en verborg die. Toen de vrouwen eindelijk halt hielden, gingen ze de 
zeef zoeken en die niet vindende, ontdekten zij den knecht en vraagden: “Hebt 
gij hier ook een zeef gezien?”
“Neen.”
“Gij hebt haar wel gezien en verlegd, maat!”
“Neen.”
“Ge zult ze ons weergeven of wijzen. We moeten weg. ’t Is onze tijd. Bedenk, als we 
niet op het uur terug zijn, dat we bont en blauw geknepen en geslagen worden.”
“Och kom.”
“Neen, maar ge zult ze ons geven en wij zullen u een mooie zijden doek geven.”
“Daar is de zeef.” 
De vrouwen gingen er haastig in staan, maakten een teeken, bromden iets en 
vlogen zoo schielijk door de lucht als ze gekomen waren. 
Een paar dagen later vond de knecht de beloofde zijden doek op de plaats waar 
hij met de vrouwen gesproken had.

3.	 sinsag	647
Een man was betooverd. ’s Avonds kwam een man praten, ging in den hoek van 
den haard zitten en werd als de dader van de betoovering aangezien. De vrouw 
des huizes legde stilletjes een kruisdaalder onder zijn stoel, en wierp zooveel 
brandstof op het vuur of er een os zou gebraden worden. Toen het vuur geweldig 
heet was, meende de toovenaar op te staan, maar dat wel en deugdelijk door den 
kruisdaalder belet werd. 
De vrouw nam nu het woord en zeide: ”Nu zult ge mijn man onttooveren of ge 
gaat heilig en zeker de vlammen in.”
“Ik heb het niet gedaan.”
“Gij hebt het wèl gedaan en zult zeggen: God zegen u.”
“Nu dan, Pot zegen u.”
“Neen, zoo gaat het niet. Zonder lang getalm of ik laat u tot pulver verbranden.”
Eindelijk voldeed de toovenaar aan het bevel, want de hitte werd ondragelijk en 
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hij zag vreeselijke toebereidsels.
Hij zeide dus: “God zegene u.”
De kruisdaalder werd weggenomen, hij verliet ijlings het huis en de betooverde 
genas van stonden aan.

4.	 sinsag	489
Eene vrouw moest bevallen. Het wief (de vroedvrouw) was present. Toen het 
kindje geboren en opgebakerd was, de kraamvrouw bezorgd, vroeg deze: “Hoe 
laat is het?” 
“Twee uur,” antwoordde het kindje. 
Het wief kon hare ooren niet gelooven en vraagde ook eens: “Hoe laat is het?” 
“Twee uur,” zei de pasgeborene heel duidelijk. Daarop sprak het kind nog: “Dit 
jaar zal een goed en vruchtbaar jaar zijn; maar dan volgt er een jaar des bloeds.” 
Na deze voorzegging, die goed is uitgekomen, stierf het kindje.

5.	 at	326
Op eene heerlijkheid onder de gemeente Putten (Veluwe) spookte het in ’t ver-
laten huis vreeselijk. Er werden groote sommen gelds beloofd aan hem, die er 
een nacht wilde slapen. Die het waagden werden ’s morgens dood op het bed 
gevonden. Eindelijk waagde het een arm man nog eens. Hij ging niet, als zijne 
ongelukkige voorgangers, te bed, maar bleef op. Om 12 uur kwamen er 12 man-
nen, die kisten vol geld telden, een maaltijd aanrichtten en den armen man nood-
igden om mee te eten. Deze nam het aan, maar verlangde eerst “een goed woord” 
te spreken. Hij bad dus het Onze Vader, maar aan de woorden gekomen: “en 
verlos ons van den booze” vlogen alle twaalf de kamer uit en werden niet weer 
gezien. Sedert dien nacht was het huis weer bewoonbaar en de arme man werd 
rijk beloond. 

6.	 sinsag	450
Die ’s nachts, vooral bij roesterig (onstuimig) weer, over de heide tusschen Hui-
nen en Garderen gaat, ontmoet wel eens “den Ruiter zonder hoofd.” Deze man 
had pardon gekregen, maar men schoot hem toch het hoofd af. Sedert dwaalt hij 
daar soms nog rond.

7.	 sinsag	194
De “vurige landmeter” dwaalt des nachts in de marke van Rheeze en Dissele 
(gemeente Ambt Hardenberg) rond, tot straf voor zijne valsche opmeetingen.

8.	 sinsag	1144
Het Solsche Gat, eene zonderlinge, vrij regelmatige inzinking van den grond in 
het Sprielder bosch (Veluwe) is ontstaan door het verzinken eener kerk. Wan-
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neer men daar te middernacht met het oor tegen een boom gaat liggen, hoort 
men nog eene klok luiden. De Koningstafel aldaar was een zware boom aan den 
nieuwen Prinsenweg op Garderen aan (herinnering aan William Rex). Er was 
ook een natuurlijke waterkom, eene holte in een boomtronk, waar houthakkers 
uit dronken en de herten zich laafden.

9.
Omstreeks Hoevelaken stond vroeger het kasteel Klaarwater. Het was er alles 
prachtig, daar er spiegels in de muren waren gemetseld. Geen wonder, daar het 
een verblijf was van valsche munters.

10.	 sinsag	182
Dwaallichtjes zijn de zieltjes van ongedoopte kinderen.

11.	 tm	4001
Volksweervoorspellingen
Sneeuw op het slijk, Vorst aan den dijk.
Dondert het ’s najaars op de kale boomen, hard’ winter.2

Veel noten hard’ winter.
Zoo de wind is, als de zon de linie3 passeert, waait hij drie weken.
Morgenrood brengt water in de sloot; avondrood mooi weer aan boord.
Staat de zon op stutten, regen.
Alleen drijvende wolken (schapepensen), regen.
Kruipnevels, regen.
Schuilen de kippen bij regen niet, dag regen.
Bij vorst worden de koeien, op stal staande, wel eens onrustig, verandering.
Zijn eenden en kippen rumoerig, zware wind, zelfs vliegende storm.
Staat de maansikkel rechtop, druipmaan, ligt ze achterover, droogmaan.
Staat er een sterretje (klapper of verklikker) dicht bij de maan, wind.
Beharsen de bijen in den herfst den korf buitengewoon, hard’ winter. 
Maandag nieuwe maan, ruw weer.
Gaan de rookwolken uit den schoorsteen der stoombooten “over den kop”, ruw 
weer.
Springen de gebrande koffieboonen tegen het deksel van den blikken trommel, 
wind.
Begint de koperen pompkraan te zweeten, regen.
Eikenhouten meubels kraken tegen wind.
Padden en slakken laten zich tegen regen meer zien.

2 Begrijp: [dan volgt er een] strenge winter.
3 Eigenlijke betekenis is grens of evenaar, maar hier wellicht in de betekenis van horizon.
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Kraaien vliegen tegen regen bij troepen.
Als de zon onklaar ondergaat (in een nest kruipt), regen.
Vliegen de zwaluwen laag, regen.
Als de smidse, de slooten en het privaat rieken, regen.
Valt het roet en wordt het zout nat, regen.
Blijft de gemalen koffie hangen aan de wanden van het bakje, regen.
Kikkerzang bij avond en vleermuizenvlucht, den volgenden dag mooi weer.
Hoort men op verren afstand de stoomfluit en den torenklok mooi, ’s winters 
vriezend weer.
Jichtige en reumatische menschen weten een dag vooruit te zeggen, dat de wind 
naar ’t noorden zal gaan.
Likdoorns profiteeren4 wind of regen of allebei.
Kring om de maan, wind.
“Het moêr van ’t weer” noemt men als de lucht des morgens in ’t noorden of ’t 
zuiden klaar of onklaar is.
Gaat het houtschillen5 gemakkelijk, regen.
Noorderlicht, oorlog.
Kometen, slechte tijden.
Draai-, warrelwinden of windhoozen op de heide, regen.
Aschgrauwe wolken, hagelwolken.
Als de katten wild door ’t huis vliegen en de varkens met een lang stroo loopen, 
wind.
Steken de vliegen en steekt de zon, regen.
Grasmaaiers meenen aan het zachte of harde gras te weten, welk weer het worden 
zal.

Verteller: T.L.C. Baarslag
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 27 maart 1892
Aantal verhalen: 1

12.	 at	1685
Tevens herinner ik mij een liedje uit mijn jeugd. De wijs is ongeveer als volgt [...]. 
De woorden zijn:
1
Vrienden, laten we samen zingen
Van malle Jantje van Schevelingen

4 Begrijp: profeteren, voorspellen.
5 Het hout van de bast ontdoen.
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Hoe hij met zijn ouwe moer
En zijn hondje Foelie voer.
2
Moertje kookte schapenvleisch
En zij moest op reis ereis,
Zij sprak: ‘Jantje, doe je mijn zin,
Doe er vooral wat foelie in.’
3
Jantje die dacht eens na dezen:
Dat zal hondje Foelie wezen.
En hij pakte ’m bij z’n kop,
En hij douwde ’m in het sop.
4
Nauwelijks een uur geleden
Moertje kwam in huis getreden;
Zij zei: ‘Jantje, dee je mijn zin?
Dee je der wel wat foelie in?’
5
‘Ja, maar Moertje, of het me rouwde,
Toen ik hem in den ketel douwde,
Spartelde hij geweldig, ziet:
Hij wou onder ’t deksel niet!’
6
Moertje pakte hem bij zijn ooren
Jantje moest braaf kijven hooren;
Maar, helaas! het arme beest
Was al lang gekookt geweest.
(Telkens 2 laatste regels herhalen.)

Verteller: Wed. J.J. Backer - Buteur
Woonplaats: Middelburg (Zeeland)
Geboorteplaats: op Zuid-Beverland (Zeeland)
Datum van inzending: 11 februari 1894
Aantal verhalen: 1

13.	 tm	4001
Een teeken van regen:
- als een schaarslijper voorbijkomt.
- als de ketting van de hangklok krinselt (in elkaar draait).
- als de kippen schuilen
Een driekante turf geeft onverwacht bezoek.
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Verteller: C. Bakker (1863-1933)
Woonplaats: Broek in Waterland (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Koog aan de Zaan (Noord-Holland)
Beroep: arts
Opmerking: De correspondentie van C. Bakker aan G.J. Boekenoogen is uitge-
geven in Vertelcultuur in Waterland (2001); hieronder volgen nog enkele korte 
optekeningen van Boekenoogen uit die correspondentie, die in de genoemde edi-
tie niet zijn gepubliceerd. Een titel als in verhaal nr. 24 is er door Boekenoogen 
aan gegeven.
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 11

14.	 at	2035
Ga je mee naar Bremen? Ja.
Heb je nog een man? Ja. Hoe heet die man? Jan.
Mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, gaan wij samen dan.
Ga je mee naar Bremen? Ja.
Heb je nog een man? Ja. Hoe heet die man? Jan.
Heb je nog een kind? Ja. Hoe heet dat kind? Roeltje troeltje.
Mijn kind Roeltje troeltje, jou kind Roeltje troeltje, mijn man Jan, jou man Jan, 
ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan wij dan.
Heeft dat kind een peet? Ja. Hoe heet die peet? Jutje.
Mijn kind zijn peet Jutje, jou kind zijn peet Jutje, mijn kind Roeltje, jou kind 
Roeltje, mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, gaan wij 
samen dan.
Ga je mee, enz.
Heb je kind nog een pappot? Ja. Hoe heet die pappot? Pappot slappot.
Ga je mee, enz.
Heb ze nog een lepel? Ja. Hoe heet die lepel? Lepel plepel.
(Zaanstreek)

15.	 at	2320
Ik zal je vertellen,
‘een spreukie van kadeukie van kadouw’.6

(De Schermer)

16.	 sinur	119b
De schelvisch heeft een zwarte greep op den rug of aan de zijde. Dat is de greep 
van Petrus.
(De Beets)

6 Het betreft een plaagvertelsel, dat zich blijft herhalen.
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17.
De bovenneuspen van een schelvisch is de pen van Petrus en heeft dezen vorm →
(Edam)

18.
Het (geluks)beentje in een schelvisch (aan de eenen kant hol, aan de anderen bol) 
gooien de Volendammers in de hoogte. Ze vragen dan: ‘Is vaar naar de stad?’ 
(d.w.z. heeft hij een goede vangst?) Valt de holle kant boven dan beteekent dat 
‘ja’, de bolle ‘neen’.
(Edam)

19.	 tm	8055
“Lust je een pannekoek?” vroeg de vrouw. 
“’t Zal net wezen als ’t valt,”7 zei de jongen. 
“Hoe dat zoo?” vroeg de vrouw. 
“Nou,” zeit hij, “dat zal je straks wel zien.”
“Nou, lust je hem?” zei de vrouw. 
“Asjeblieft,” zeit de jongen. 
“Nou, waarom zei je dat daarstraks niet?” 
“Wel, je had een druppel aan je neus en ik wist niet of hij er in zou vallen.”
(Zaanstreek)

20.	 at	927
Een jongen bevrijdt zijn gevangen vader uit de gevangenis door het raadsel:

Op Elias staan ik
Op Elias gaan ik
Elias is mijn welgemoed
Dat mijn vader loskomen moet.

Antw.: gedood hondje, van vel pantoffels gemaakt.
(Broek in Waterland)

21.	 at	2200
Daar zou ereis een bokje uit glazen maken gaan. Daarvoor had hij noodig een 
raam,8 glaswerk, een diamant, stopverf, enz. enz. Nou dat schafte hij zich alle-
maal aan. Maar laat ik eerst vragen voor ik verder ga: Ken je het soms?
“Neen.”

7 In figuurlijke zin: net zo het uitkomt; het hangt er vanaf (maar hier ook letterlijk 
bedoeld).
8 Begrijp: raamwerk, kozijn.
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Dan ben je net zoo dom als het bokje, want die kon het ook niet.
(Zaanstreek, Hoorn)

22.	 at	2320
Er was eens een boer en die had een uil. De boer zat in den hoek van de kamer 
en de uil in den anderen. De boer die keek den uil aan en de uil die keek den 
boer aan. Nou weer van voren af aan. Daar was ereis een boer en die had een uil, 
enz. enz.
(Hoorn en Zaan)

23.	 sinat	1826
De pastoor waarschuwt als hij ruikt, dat zijn eend aanbrandt, [zijn meid tijdens 
de mis] aldus:
Entum tierletentum
Keertem entum
Want hij brentum
Zijn zielementum.
(Broek in Waterland)

24.	 at	1640
Klein Kobusje: gesprek met een Broeker
- Wel man, wat vang jij een vliegen aan den stok. Ze praten wel eens van zeven 
in één klap, maar hier ben-der meer.
- Weet je wat we vroeger altijd zeien, meneer?
- Nee.
- Nou: 
Klein Kobussie onverzacht
Versloeg er zeven in één slag.
- O ja, daar heb ik wel eens een verhaaltje van gehoord.
- Dat ken wel, maar wij zeien nooit anders as dat spreekwoord.9

(Broek in Waterland)

Verteller: Mevr. G. Bakker - Posthumius
Woonplaats: Benningbroek (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Venhuizen (Noord-Holland)
Datum van inzending: 14 december 1893
Aantal verhalen: 2

9 de uitspraak is afkomstig uit Nederlandse schriftelijke versies van het at 1640-sprookje, 
waarin de held Klein Kobusje of Hans Onversaagd heet; zie hoofdstuk 5, nr. 6.
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25.	 sinsag	334
Ik heb wel eens hooren verhalen dat te Hoogwoud het volgende sprookje verteld 
wordt. In overoude tijden toen deze streken nog boschachtig waren, kwam er 
telkens een gevluchte groote zwarte hond de dorpelingen plagen, die ten leste 
zóó bang waren dat ze zich bijna niet buiten de deur dorsten begeven. In ’t eind 
was er een bijzonder goede pastoor die het op zich nam om het beest te verja-
gen en naar een groot bosch te brengen. Het booze dier kwam niet meer in ’t 
dorp, maar naar de overlevering zegt, komt hij, telkens als oudejaarsavond de 
klok twaalf uur geslagen heeft, één stap nader tot het dorp.

26.	 sinsag	1331
Onderstaand verhaaltje is ook zeer oud en is naar men zegt waar gebeurd.
Er woonde eens een boer in den streek welke ligt tusschen Hoorn en Enkhuizen, 
die een vers op het achterkret10 van zijn wagen liet schilderen, iets dat men in 
vroeger jaren zeer veel zag. Het vers luidde:

De wereld is een hooiben,11

Elk plokt12 zooveel hij ken,
Ik zou ook wel willen plokken,
Maar kan er niet bij van al die langrokken.

De overheid vond dit versje beleedigend voor zich zelf, en beval de boer om dit 
te verwijderen. Toen schilderde hij op de wagen het volgende:

Mijn naam is Piet Ophem,
Nu zit ik in de klem,
Ik heb door schout en diender van Hoorn,
Mijn rijmpje van mijn achterkret verloren.

Dat werd ook verboden en toen schreef hij:

Ik wil het doen en zal het doen,
En zal het niemand vragen,
Ik wil de varkens bij de zeunis vandaan jagen.

(Zeunis beteekent de bak waar de varkens het voeder in krijgen.)

10 Achterschot (van boerenwagen).
11 Hooiberg.
12 Plukt.
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Verteller: Mej. Marie Bakx
Woonplaats: Hilversum (Noord-Holland)
Datum van inzending: 17 juni 1892
Opmerking: de versjes zijn resp. gehoord in Rotterdam en Tiel.
Aantal verhalen: 1

27.	 at	780
Volgens anderen luidt het versje van Fiblion:13

Oud mannetje lief, oud mannetje lief,
Mijn broer heeft mij vermoord
Om het kruis van Sintedelia,
En daarom ben ik dood.

Weer anders:

Papaatje lief, Mamaatje lief,
Mijn broer heeft mij vermoord
Al om ’t kruis van Philédon,
En daarom ben ik dood.

Verteller: Weduwe de Beer
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Beroep: eigenares advertentiebureau
Opmerking: de inhoud van de inzending is van “eenige jonge dames” werkzaam 
op het advertentie kantoor.
Datum van inzending: 3 mei 1892
Aantal verhalen: 1

28.	 tm	2500*
Als de kinderen elkaar een sprookje vertellen, hebben ze als slot nog het volgende:

Uit de me duit,
Het sprookje is uit.
Het varkentje loopt het poortje uit.

13 Het betreft hier het versje uit een uitgebreider sprookje; zie bijv. nr. 72.
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Verteller: A. Beets (1860-1936)
Woonplaats: Leiden (Zuid-Holland)
Geboorteplaats: Utrecht (Utrecht)
Beroep: taalkundige, redacteur Woordenboek der Nederlandse Taal
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: Adriaan Beets was de zoon van Nicolaas Beets, die onder het pseu-
doniem Hildebrand de Camera Obscura schreef. A. Beets werkte als collega van 
G.J. Boekenoogen aan het WNT te Leiden.
Aantal verhalen: 3

29.	 at	2320
Er was er es ’n man ... Toe, luister dan!
Er was er es ’n vrouw ... Toe, luister nou!
Er was er es ’n heer ... Nou vertel ik je niet meer!

Er was er es een scheepje, dat nog nooit gevaren had. Vind je het mooi? Ja.
Er was ... etc.

30.	 at	2320
Een kort avertuurtje, een lang avertuurtje, van rooje en witte kousjes 
Ik zal je es ’n avertuurtje vertellen, een kort avertuurtje, een lang avertuurtje, van 
rooje en witte kousjes. Vind je ’t mooi? Ja.
Nou, dan vertel ik je een kort ...
(Van Woutje Bakker, dienstbode van mijne ouders omstreeks 1874, geb. Harder-
wijk)

31.	 at	1293
“De dienstknecht”
Vertelsel van een pastoor (of een dominee), die ’s avonds veel gedronken had bij een 
collega en op straat, tijdens eene regenbui, watert vlak bij of onder een loopende 
goot. Daar hij nu meent dat hij zelf maar niet op kan houden, bidt hij (of verzucht): 
“O Heer! zal Uw dienstknecht hier ten eeuwigen dage blijven staan?”14

Verteller: J. Beijers
Woonplaats: Weesp (Noord-Holland)
Beroep: student
Datum van inzending: april 1892
Aantal verhalen: 1

14 Vgl. verhaal nr. 537, in de bewerking van Boekenoogen.
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32.	 tm	2602
Scheldnamen voor verschillende plaatsen
Muider spieringen
Amersfoortsche keientrekkers
IJsselsteinsche apenluiders
en Weesper moppen, waarover gezongen wordt:

Weesper moppen,
Zonder koppen,
Zonder ooren
Kennen niet hooren.

Verder hebben we nog iets speciaals nl. de uitdrukking: Weesper studenten, waar-
mede niet ik en mijne hiesige15 collega’s, maar eenvoudig “zwijntjes” bedoeld 
worden en dit zijn waarlijk geen synoniemen.
De uitdrukking “IJsselsteinsche apenluiders” moet ontstaan zijn doordat de bur-
gemeester van IJsselstein hoorende dat een zekere “Kees”, naar hij dacht de 
getrouwe huisknecht van een’ boezemvriend, overleden was, bevel gaf de klok te 
luiden en later bleek dat het niet de knecht maar de aap was geweest.
De oorsprong van de uitdrukking “Amersfoortsche keientrekkers” ligt voor mij in 
’t duister. Stelt u daarin echter belang, dan wil ik er wel een onderzoek naar doen.
De Weesper straatjeugd is niet lief voor de Amsterdammers; komen deze laat-
sten eens door ons stadje; dan kunnen ze hooren, dat die straatjeugd hun niet 
uw “koeketers” naar het hoofd werpt, maar wel een, misschien daarvan afgeleid, 
woord, nl. “stoepenschijters” (‘tgeen ik lang zoo net niet vind).

Verteller: Mej. C. van den Berg
Woonplaats: Amersfoort (Utrecht)
Datum van inzending: (14) februari 1894
Aantal verhalen: 2

33.	 at	2030j
Van een Tilburgsch meisje hoorde ik het volgende:
Er was eens een man en die ... in de kan, en daar vond hij een rijksdaalder in, 
wat zou hij met die rijksdaalder doen? Een kindje koopen. En hoe zou dat kindje 
heeten? Keutje. 
Keutje wou niet naar school toe gaan of ze moest gedragen zijn van een meisje 
hubsch en fijn ’s avonds in de maneschijn. Toen gingen ze naar den hond.

15 Hiesige (Duits): van hier, plaatselijke, locale.
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“Hond, wil je Keutje bijten? Keutje wil niet naar school toe, of ze moet gedragen 
zijn van een meisje hubsch en fijn ’s avonds in de maneschijn.”
“Neen.” 
Toen gingen ze naar de stokken. 
“Stokken, wil je honden slaan? Hond wil geen Keutje bijten, Keutje wil niet naar 
school gaan of ze moet gedragen zijn door een meisje hubsch en fijn ’s avonds 
in de maneschijn.” 
“Neen.”
Toen gingen ze naar het vuur. 
“Vuur, wil je stokken branden? Stokken wil geen honden slaan, honden wil geen 
Keutje bijten, Keutje wil niet naar school gaan of ze moet gedragen worden door 
een meisje hubsch en fijn ’s avonds in de maneschijn.” 
“Neen.”
Toen gingen ze naar het water.
“Water, wil je vuur bluschen? Vuur wil geen stokken branden, stokken wil geen 
honden slaan, hond wil geen Keutje bijten. Keutje wil niet naar school toe gaan 
of ze moet gedragen zijn”, enz. 
“Neen.” 
Toen gingen ze naar de koe. 
“Koe, wil je water zuipen, water wil geen vuur bluschen, vuur wil geen stokken 
branden, stokken wil geen honden slaan, hond wil geen Keutje bijten. Keutje wil 
niet naar school toe gaan of ze moet gedragen zijn”, enz. 
“Neen.” 
Toen gingen ze naar den slachter. 
“Slachter, wil je koe slachten? Koe wil geen water zuipen, water wil geen vuur 
bluschen, vuur wil geen stokken branden, stokken wil geen honden slaan, hond 
wil geen Keutje bijten. Keutje wil niet naar school toe gaan of ze moet gedragen 
zijn”, enz. 
“Neen.” 
Toen gingen ze naar de galg.
“Galg, wil je slachter hangen? Slachter wil geen koei slachten, koei wil geen water 
zuipen, water wil geen vuur bluschen, vuur wil geen stokken branden, stokken 
wil geen honden slaan, hond wil geen Keutje bijten. Keutje wil niet naar school 
toe gaan of ze moet gedragen zijn”, enz.
“Neen.” 
Toen gingen ze naar de muis.
“Muis, wil je galg knabbelen? Galg wil geen slachter hangen, slachter wil geen 
koei slachten, koei wil geen water zuipen, water wil geen vuur bluschen, vuur 
wil geen stokken branden, stokken wil geen honden slaan, hond wil geen Keutje 
bijten. Keutje wil niet naar school toe gaan of ze moet gedragen zijn”, enz. 
“Neen.” Toen gingen ze naar de poes. 
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“Poes, wil je muis vreten? Muis wil geen galg knabbelen, galg wil geen slachter 
hangen, slachter wil geen koei slachten, koei wil geen water zuipen, water wil 
geen vuur bluschen, vuur wil geen stokken verbranden, stokken wil geen honden 
slaan, hond wil geen Keutje bijten, en Keutje wil niet naar school toe gaan of ze 
moet gedragen zijn van een meisje hubsch en fijn ’s avonds in de maneschijn.” 
“Ja.”
En toen ging de kat naar de muis, de muis naar de galg, de galg naar den slachter, 
de slachter naar de koe, de koe naar het water, het water naar het vuur, het vuur 
naar den stokken, de stokken naar de hond, en toen beet de hond Keutje zoo 
hevig in haar ... dat ze voor altoos zoet naar school toe ging. 
(Tweemaal heb ik in plaats van een woord ... gezet. Dat waren een paar vieze 
woorden, die men er zelf maar bij denken moet.)16

34.	 sinsag	413
Vroeger werden op de Amersfoortsche Berg misdadigers opgehangen. Een kleer-
maker, die voor oneerlijkheid ter dood gebracht is, zekere laakman, loopt daar 
nog naar men zegt, met zijn hoofd onder den arm, zingende:

“Laakmannetje laak,
Ik heb het laken te kort gemeten,
Ik heb mijn arme ziel vergeten.”

Onze werkster zegt, ze heeft hem gezien: het kan zijn. Misschien was ze hysterisch.

Verteller: C. Bischoff
Woonplaats: Nieuwediep (Drente)
Beroep: stuurman (aan boord van Hms. Wachtschip)
Datum van inzending: februari 1894
Aantal verhalen: 1

35.	 at	2320
In het koffijhuis te Leijden op de Langebrug stond op een bord geschreven:

Avontuurtje avantaritje
Daar reed een klein mannetje op zijn paritje;17

16 De puntjes kunnen uiteraard aldus worden ingevuld: “Er was eens een man en die piste 
in de kan” en “toen beet de hond Keutje zoo hevig in haar kont”.
17 Begrijp: paardje.
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Hij brak wagen en ploeg,
Is dat niet avontuurs genoeg.

Verteller: A. Blaauw
Woonplaats: De Rijp (Noord-Holland)
Beroep: onderwijzer (?)
Datum van inzending: januari 1892
Aantal verhalen: 1

36.	 at	2030j
Vertelling op rijm: Keutje
Daar was ereis ’n zusje en ’n broertje,
Die veegden tezamen ’t vloertje,
En wat vonden ze toen? Een penninkie
En wat kochten ze daarvoor? Een keutje.
Maar dat keutje wou niet naar school toe gaan
Of hij moest geslagen of gedragen 
Of gekroden18 op een kruiwagen.
Toen gingen ze naar den hond.
“Hond, hond, wil jij ons keutje eris bijten?
Ons keutje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen!” zei de hond.
Toen gingen ze naar de stok.
“Stok, stok, wil jij dien hond eris slaan?
Die hond die wil geen keutje bijten,
En keutje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen!” zei de stok.
Toen gingen ze naar het vuur.
“Vuur, vuur, wil jij eris stokken branden?
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen keutje bijten
En keutje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen!” zei het vuur.
Toen gingen ze naar het water.
“Water, water, wil jij dat vuur eris blusschen?
’t Vuur wil geen kneppelen branden,
Kneppelen willen geen honden slaan,
Honden willen geen keutje bijten

18 Gekruid (volt. deelw. van kruien), gereden.
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En keutje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen!” zei het water.
Toen gingen ze naar de koe.
“Koe, koe, wil jij eris water drinken?
’t Water wil geen vuur uitpinken,19

’t Vuur wil geen kneppelen branden,
Kneppelen willen geen honden slaan,
Honden willen geen keutje bijten
En keutje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen!” zei de koe.
Toen gingen ze naar den man.
“Man, man, wil jij eris koe dooden?
De koe, die wil geen water drinken,
’t Water wil geen vuur uitpinken,
’t Vuur wil geen kneppelen branden,
Kneppelen willen geen honden slaan,
Honden willen geen keutje bijten
En keutje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen!” zei de man.
Toen gingen ze naar den galg.
“Galg, galg, wil jij dien man eris hangen?
De man wil geen koeien dooden,
Koeien willen geen water drinken,
’t Water wil geen vuur uitpinken,
’t Vuur wil geen kneppelen branden,
Kneppelen willen geen honden slaan,
Honden willen geen keutje bijten
En keutje wil niet naar school toe gaan.”
“Ja!” zei de galg.
En de galg achter den man
En de man achter koe,
En de koe achter ’t water,
En ’t water achter het vuur,
En het vuur achter de stok,
En de stok achter den hond,
En de hond achter keutje.
En kreeg de hond keutje? Mis, man.
Toen keutje zoo’n heele boel zag loopen, dacht hij:
“Nou zou ’t mijn beste beurt niet worden.”

19 Uitdoven.
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Dus keutje hardloopend naar school,
Zoodat ie net nog de deur kon dichtflappen
En de hond er met zijn neus tegen aan vloog.
Dat kwam flink an. En nou is ’t uit.

Verteller: Mevr. R. Boosman
Woonplaats: Koog aan de Zaan (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: verhaal nr. 37 en 40 zijn slechts fragmentarisch overgeleverd.
Aantal verhalen: 4

37.	 at	2035
Hier is het graan,
Dat lag in het huis van Adriaan.
Hier is de rat, die at van het graan,
Dat lag in het huis van Adriaan.
Hier is de kat, die pakte de rat, enz.
Hier is de hond, die wegjoeg de kat, enz.

Hier is de meid, die molk de koe, enz.

Hier is de vos, 
die opat den haan, 
die wekte de meid, 
die molk de koe van 600 pond, 
die omhoog wierp den hond,
die wegjoeg de kat,
die pakte de rat,
die at van het graan,
dat lag in ’t huis van Adriaan.

38.	 at	2030
Zusje en broertje
Veegden samen het vloertje,
En toen vonden ze een gouden penninkje,
En toen wisten ze niet, wat ze daarmee doen moesten.
Toen kochten ze daar een varkentje voor.
En dat varkentje wou niet in ’t hokje gaan.
Toen gingen ze naar den hond.
“Hond, hond, wil jij dat varkentje eens bijten.
Varkentje wil niet in ’t hokje gaan.”
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“Neen!” zei de hond.
Toen gingen ze naar den knuppel.
“Knuppel, knuppel, wil jij dien hond eens slaan?
De hond wil het varkentje niet bijten,
Varkentje wil niet in ’t hokje gaan.”
“Neen!” zei de knuppel.
Toen gingen ze naar het vuur.
“Vuur, wil jij den knuppel branden?
Knuppel wil den hond niet slaan;
De hond wil het varkentje niet bijten,
Varkentje wil niet in ’t hokje gaan.”
“Neen!” zei het vuur.
Toen gingen ze naar het water.
“Water, wil jij het vuur eens blusschen? Enz.”
“Nee,” zei het water.
Toen gingen ze naar den os.
“Os, wil jij ’t water eens drinken,
Water wil enz.
“Neen!” zei de os.
Toen gingen ze naar den lijn.
“Lijn, lijn, wil jij den os eens zeelen?20

Os enz.
“Nee,” zei de lijn.
Toen gingen zij naar de muis.
“Muis, wil jij de lijn eens kappen? enz.
“Neen!” zei de muis.
Toen gingen zij naar de kat.
“Kat, kat, wil je eens muizen vangen? Enz.
“Ja,” zei de kat.
En de kat achter de muis,
En de muis achter de lijn,
En de lijn achter den os,
En de os achter het water,
En het water achter het vuur,
En het vuur achter den knuppel,
En den knuppel achter den hond,
En de hond achter het varken
En toen wou het varkentje wel in zijn hokje gaan
En toen brak het zijn pootje.

20 Een touw om de hals binden.
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39.	 at	2030j	
Keutje wou niet thuis komen of zij moest gedragen worden.
De hond wordt gevraagd om Keutje te dragen,
De knuppel, om den hond te slaan,
Het vuur, om den knuppel te branden,
Het water, om het vuur te pinken,21

De os, om het water te drinken,
Het touw, om den os te slaan,
De muis, om het touw te knagen,
De kat, om de muis te vangen,
De vilman, om de kat te villen,
Allen antwoorden neen, behalve de laatste. Allen achter elkaar aan en Keutje 
loopt zoo hard naar huis, dat ze haar jurkje scheurt.

40.	 at	720
[...]
Hak af, hak af, heele Jantjes hoofdje af

Jantje, Jantje, leg je lijfje eens op ’t blokje
Moeder, enz.
Hak af, hak af, heele Jantjes lijfje af.
Alles in het pannetje, hoofdje, lijfje, beentjes, handjes.
“Nu zullen we vanmiddag heerlijk soep eten.” 
Maar Jantje was in de pan weer een mensch geworden en riep de[n] vader onder 
den schoorsteen en deze kreeg tot belooning een gouden horloge. Nu riep hij 
zijn zusje onder den schoorsteen; deze kreeg tot belooning een gouden armband. 
En moeder - kreeg tot straf een molensteen op het hoofd.
(In Friesland is dit sprookje bekend. Daar werpt zijn zusje Leentje de beentjes 
onder een lindeboom; hieruit wordt een vogeltje geboren, dat zingt: 
Mijn moeder heeft mij geslacht,
Mijn vader heeft mij gegeten,
Mijn zuster Leentje heeft de beentjes
Onder den lindeboom gesmeten.)

Verteller: Mej. Rinnie Boringa
Woonplaats: Arnhem (Gelderland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 3

21 Doven.
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41.	 sinsag	592
Toovernij in Opheusden
Vijf boertjes uit Opheusden die een haas over straat zagen loopen, haalden fluks 
hun geweren. Ze schoten, maar troffen niets ofschoon op de loop van het geweer 
nog wel een dubbeltje lag. Zonder dit dubbeltje op de loop kan men volgens hun 
zeggen geen tooverheks raken. Onder hen was nog wel de bekende strooper Kees 
de Pier, die beweerde nog nooit in zijn leven misgeschoten te hebben. Ze zaten de 
haas allen na, maar konden hem niet krijgen. De haas vloog bij een zekere Gijsje 
de Spin op de deel22 en verdween daar. Nu is volgens hun mening Gijsje de Spin 
de tooverheks en de haas haar geest.

42.	 tm	3101
Toovernij in Opheusden
Er was een meisje in Opheusden die gestorven was. Toen komt op een gegeven 
oogenblik Gijsje de Spin binnen en vroeg hoe het met de zieke was, waarop de 
vader haar aan vloog en haar de deur uitzette. 
Hij zei: ”Lilijke tooverheks komde gij nou, nou mijn kijnt dood is? Hadde gij ze 
liever bij haor leffen komen zeigenen.” 
Waarop zij de vlucht nam. Dit meisje was betooverd door haar, en is er aan 
gestorven.

43.	 sinsag	764
Toovernij in Opheusden
Die zelfde Gijsje de Spin had een vrouw betooverd, toen riepen zij de raad van 
een duvelbanner in (dat is een tooverdokter). Ze moesten een pannekoek bakken, 
met poeder van de banner er in; toen de pannekoek gaar was, moesten ze er een 
kruis in zetten. De andere dag liep Gijsje de Spin met een kruis over haar gezicht, 
en haar hoofd in ’t verband (of de vrouw beter werd weten we niet).

Verteller: Mej. Sofie Bouvy
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 9 februari 1894
Aantal verhalen: 2

44.	 at	123
Het sprookje van de zeven geitjes
Er was eens een geit die zeven kleine geitjes had. Zij woonden in een aardig huisje 
in het bosch en waren gelukkig en tevreden, maar hen dreigde een gevaar: de wolf. 

22 Dorsvloer.
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Als de moeder thuis was, durfde de vijand het huisje niet naderen, maar zoo gauw 
als zij het verlaten had, kwam het dier en zocht de woning binnen te dringen. 
Eens moest de moeder naar de stad. 
Voordat zij wegging zeide zij: “Kindertjes, kindertjes, pas op den wolf; gij kunt 
hem herkennen aan zijn zware stem, en als iemand aanklopt, doe dan niet open 
voor hij u zijn poot getoond heeft, door het gat in de deur. De zijne is zwart, de 
mijne is wit. Opent dus slechts, als gij een wit pootje gezien hebt.” 
De kinderen beloofden het en wachtten geduldig. Spoedig daarna werd er 
geklopt. 
Een zware stem riep: “Doe open, kindertjes, hier is moeder.” 
Maar de geitjes zeiden: “Neen, gij zijt moeder niet; zij heeft een zachte stem!” 
Spoedig daarna kwam de wolf terug.
“Lieve kindertjes,” zeide zij ditmaal met zachte stem, “doe open, ik ben moe-
der.” 
“Laat uw poot zien door het gat in de deur,” antwoordden de geitjes. 
De wolf deed het. 
“Neen,” zeiden de geitjes, “uw poot is zwart, die van moeder is wit, gij zijt moe-
der niet.”
Nu ging de wolf naar de molenaar, daar doopte hij zijn poot in het meel, hij 
keerde terug naar het huisje, en ditmaal voldeed hij aan alle eischen van de geitjes. 
Zij openden de deur, en o wee arme diertjes, de wolf at ze allen op, slechts de 
kleinste ontkwam door in het broodkastje te kruipen.
Toen de moeder thuis kwam ontstelde zij hevig en weende bitter over het onge-
luk harer kinderen; het kleinste dat ontkomen was verhaalde haar de treurige 
geschiedenis. En de moeder en het kleine geitje zochten een ander huisje op, ver 
van de wolven.

Naderhand hoorde ik nog een vervolg of een ander einde van dit sprookje: De 
troostelooze moeder den dood harer kinderen vernemende, verliet het huisje en 
zwierf radeloos door het bosch. Eensklaps ziet zij den wolf die ligt te slapen aan 
den oever van een meer. Stil sluipt zij naar hem toe, knipt zijn maag open, haalt 
er de zes geitjes uit waarna zij het beest weer met zes steenen opvult. Zij naait het 
lichaam van den wolf weer dicht, en vlucht met haar geredde kinderen. De wolf 
wordt wakker. Hij wil gaan drinken, door de zwaarte der steenen in zijn maag 
tuimelt hij voorover en vindt den dood in het meer.

45.	 at	311	
Het sprookje van den moolenaar en de meelpoppen
Er waren eens een vader en een moeder, die twee kinderen hadden, Anne en 
Marie. Anne moest eens een boodschap doen. Zij ging, maar kwam onderweg 
den moolenaar tegen. De moolenaar was een booze man.
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“Kind, kom mee en dien mij of ik zal je dooden,” zeide hij. 
Het arme kind durfde niet tegenspreken en ging. Daar het meisje niet thuis kwam 
werd haar zusje uitgezonden om haar te zoeken. Deze ontmoette ook den mole-
naar en op zijn bedreiging dat hij haar zou dooden ging zij met hem mede, om 
hem te dienen. De beide kinderen dienden nu den boozen molenaar maar zij 
verlangden terug naar huis. Eens verliet de molenaar voor eenige uren het huis. 
Vóór zijn vertrek gaf hij den kinderen meel. 
“Hier moeten bij mijn thuiskomst koeken van gebakken wezen,” zeide hij, “of 
ik vermoord u.”
Hiermede verliet hij het huis. De kinderen waren erg verschrikt doch een van 
beiden wist wel raad.
“Wij bakken poppen van meel,” zeide zij, “wij trekken hun onze kleeren aan en 
zelf nemen wij de vlucht.” 
Zoo gezegd, zoo gedaan. Van het meel bakten de kinderen poppen, trokken hun 
hunne eigen kleeren aan, zetten ze op de bank en vluchtten naar huis. Toen de 
molenaar thuiskwam riep hij om de koeken. Hij kreeg geen antwoord, daarop 
gaf hij den vermeenden kinderen een klap waarop de poppen uit elkander barst-
ten en het meel hem in ’t gezicht stoof. Het stoof hem in oogen, mond, neus 
en ooren, zoodat hij erdoor verblind werd en dacht dat hij met den duivel te 
doen had. Hij begon verschrikkelijk te schreeuwen. Op zijn geschreeuw kwamen 
menschen toeschieten, en werd hij opgehangen om zijn vroegere misdaden.

Verteller: Mej. Neeltje Bramer
Woonplaats: Koedijk (Noord-Holland)
Datum van inzending: februari 1892
Opmerking: “Een vertelseltje om kinder[en] zoet te houden, uit de mond des 
volks, van een overgrootmoeder, toen er nog geen boekjes waren.”
Aantal verhalen: 1

46.	 at	2030
Keutje
Een zusje en een broertje veegden met elkaar een vloertje, ze vonden een gouden 
penninkje, ze wisten niet wat ze koopen zouen, toen kochten ze maar een keutje, 
maar ’t keutje wilde niet thuis komen, of ’t moest thuisgedragen worden. 
Toen gingen ze naar de hond. 
“Hond, wil jij wel keutje bijten, keutje wil niet thuis komen of ’t moest thuis 
gedragen worden.”
“Nee,” zei de hond. 
Toen gingen ze naar de kneppel. 
“Kneppel, wil jij wel honden slaan, hondje wil geen keutje bijten, en ’t keutje wil 
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niet thuis komen of ’t moet thuisgedragen worden.” 
“Nee,” zei de kneppel. 
Toen gingen ze naar ’t vuur. 
“Vuur, wil jij wel kneppel branden, kneppel wil geen honden slaan, hondje wil 
geen keutje bijten en ’t keutje wil niet thuis komen, of ’t moet thuisgedragen 
worden.” 
“Neen,” zei het vuur. 
Toen gingen ze naar het water. 
“Water, wil jij wel vuur uitzinken,23 vuur dat wil geen kneppels branden, knep-
pel wil geen honden slaan, hondje wil geen keutje bijten, en ’t keutje wil niet 
thuiskomen, of ’t moet thuisgedragen worden.”
“Neen,” zei het water.
Toen gingen ze naar de os. 
“Os, wil jij wel water drinken, water wil geen vuur uitzinken, ’t vuur dat wil geen 
kneppel branden, kneppel wil geen honden slaan, hondje wil geen keutje bijten, 
en ’t keutje wil niet thuiskomen of ’t moet thuisgedragen worden.” 
“Neen,” zei de os.
Toen gingen ze naar de lijn. 
“Lijn, wil jij wel ossen zeelen, ossen willen geen water drinken, water wil geen 
vuur uitzinken, ’t vuur dat wil geen kneppel branden, kneppel wil geen honden 
slaan, hondje wil geen keutje bijten, en ’t keutje wil niet thuiskomen of ’t moet 
thuisgedragen worden.” 
“Neen,” zei de lijn. 
Toen gingen ze naar de muis. 
“Muis, wil jij wel lijnen zeelen,24 lijnen willen geen ossen zeelen, ossen willen 
geen water drinken, water wil geen vuur uitzinken, ’t vuur dat wil geen knep-
pel branden, kneppel wil geen honden slaan, hondje wil geen keutje bijten, en ’t 
keutje wil niet thuiskomen of ’t moet thuisgedragen worden.”
“Neen,” zei de muis. 
Toen gingen ze naar de poes. 
“Poes, wil jij wel muizen vangen, muizen willen geen lijnen zeelen, lijnen willen 
geen ossen zeelen, ossen willen geen water drinken, water wil geen vuur uitzin-
ken, ’t vuur dat wil geen kneppel branden, kneppel wil geen honden slaan, hondje 
wil geen keutje bijten, en ’t keutje wil niet thuiskomen, of ’t moet thuisgedragen 
worden.” 
“Neen,” zei de poes. 
Toen gingen ze naar de boom. 
“Boom, wil jij wel katten vatten, want poes wil geen muizen vangen, muizen wil-

23 Uitdoven.
24 Vastbinden.
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len geen lijnen zeelen, lijnen willen geen ossen zeelen, ossen willen geen water 
drinken, water wil geen vuur uitzinken, ’t vuur dat wil geen kneppel branden, 
kneppel wil geen honden slaan, hondje wil geen keutje bijten, en ’t keutje wil niet 
thuiskomen, of ’t moet thuisgedragen worden.” 
“Neen,” zei de boom.
Toen gingen ze naar de bijl. 
“Bijl, wil jij wel boomen hakken, boomen willen geen katten vatten, katten wil-
len geen muizen vangen, muizen willen geen lijnen zeelen, lijnen willen geen ossen 
zeelen, ossen willen geen water uitzinken, water wil geen vuur uitzinken, vuur dat 
wil geen kneppel branden, kneppel wil geen honden slaan, hondje wil geen keutje 
bijten, en ’t keutje wil niet thuiskomen of ’t moet thuisgedragen worden.” 
“Neen,” zei de bijl. 
Toen gingen ze naar de man. 
“Man, wil jij wel bijlen vatten, bijlen willen geen boomen hakken, boomen willen 
geen katten vatten, katten willen geen muizen vangen, muizen willen geen lijnen 
zeelen, lijnen willen geen ossen zeelen, ossen willen geen water drinken, water 
wil geen vuur uitzinken, ’t vuur dat wil geen kneppel branden, kneppel wil geen 
honden slaan, hondje wil geen keutje bijten, en ’t keutje wil niet thuiskomen, of 
’t moet thuisgedragen worden.” 
“Ja,” zei de man. 
Toen ging de man achter de bijl, de bijl achter de boom, de boom achter de poes, de 
poes achter de muis, de muis achter de lijn, de lijn achter de os, de os achter het water, 
het water achter het vuur, het vuur achter de kneppel, de kneppel achter de hond, de 
hond achter het keutje. ’t Keutje klom de ladder op en brak zijn eene been.
(Een keutje dat is een varkentje of een biggetje)

Verteller: J. Breen
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Goedereede (Zuid-Holland)
Beroep: student (?)
Datum van inzending: 16 januari 1893, 12 december 1893, 14 december 1893 en 
23 februari 1894
Aantal verhalen: 4

47.	 at	295
Koffieboontje en strootje en kooltje vyer25 gingen eens kuieren en kwamen bij 
een sloot, waar ze over moesten. 

25 Vuur.
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Toen zei strootje: “Dan zal ik er over gaan liggen en dan moet je er overgaan.” 
Toen ging strootje er overliggen. Toen kooltje vyer er halverwege op was, ver-
brandde ’t strootje en toen heeft koffieboontje zoo staan lachen, dat zijn buikje 
openbarstte. Daarom hebben alle koffieboontjes een opengescheurd buikje.

48.	 at	2030
Een vrouwtje en een mannetje
Die pisten in een kannetje,
Toen zetten ze ’t op ’t vyer26

En wierd het warm bier.
Hier kochten ze een jonge keuman voor,
Maar keuman wou niet naar schole gaan.
Toen gingen ze naar de stokken,
Ze zeiden: “Stokken,27 joe moet keuman slaan,
Want keuman wil niet naar schole gaan.”
“Ikke niet,” zei stokken.
Toen gingen ze naar ’t vyer.
“Vyer, jij moet stokken branden,
Want stokken wil geen keuman slaan,
En keuman wil niet naar schole gaan.”
“Ikke niet,” zei ’t vyer.
Toen gingen ze naar ’t water.
“Water, jij mot vyer blusschen,
Want vyer wil geen stokken branden,
En stokken wil geen ...”, enz.
“Ikke niet,” zei ’t water.
Toen gingen ze naar de koeie.
“Koeie, jij moet water zuipen,
Want water wil geen vier blusschen,” enz.
“Ikke niet,” zei koeie.
Toen gingen ze naar den slachter.
“Slachter, jij mot koeie kuischen,28

Want koeie wil geen water zuipen,” enz.
“Ikke niet,” zei slachter.
Toen gingen ze naar de galge.
“Galge, jij mot man hangen,
Man wil geen koeie kuischen,” enz.

26 Vuur.
27 In het handschrift staat op deze plaats bij vergissing “keuman”.
28 Van “kuizen” (van vee): met een slag op de kop vellen.
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“Ikke niet,” zei galge.
Toen gingen ze naar de rotte29

“Rotte, jij mot galge knauwen,
Galge wil geen man hangen,” enz
“Ikke niet,” zei rotte.
Toen gingen ze naar de katte.
“Katte, jij moet rotte vangen,
Rotte wil geen galge knauwen,” enz.
“Kwa,” zei de katte en de katte achter de rotte, rotte achter galge,
Galge achter man, man achter koeie, koeie achter water,
Water achter vyer, vyer achter stokken, stokken achter keuman,
En wip vloog keuman over de onderdeure naar schole.

49.	 at	2030
De Keuman
Een vrouwtje en een mannetje, 
Die pisten in een kannetje,
Toen zetten ze ’t op ’t vier, 
En wier het wèrm bier. 
Hier kochten ze een keuman van, 
Mar keuman wou niet schole gôo, 
Toe giengen ze nae de stokken. 
Ze zeien: “Stokken, joe mot keuman slôo, want keuman wil niet schole gôo.”
“Ikke niet,” zeiden stokken. 
Toen giengen ze nae ’t vier:30 “Vier, joe mot stokken branden, want stokken wil 
gêen keuman slôo, in keuman wil gêen schole gôo.” 
“Ikke niet,” zei ’t vier. 
Toe gienge ze nae ’t waeter. 
“Waeter, joe mot vier blusschen, want vier wil gêen stokken branden in stok-
ken.”, enz. 
“Ikke niet,” zei ’t waeter. 
Toe gienge ze nae de koeie. “Koeie, joe mot waeter zuupe, waeter wil gêen vier 
blusschen”, enz. “Ikke niet,” zei de koeie. 
Toe gienge ze nae den slachter. 
“Slachter, joe mot koeie kuischen,31 want koeie wil gêen waeter zuupen”, enz. 
“Ikke niet,” zei slachter. 
Toe gienge ze nae de galge.

29 Rat.
30 Vuur.
31 Van “kuizen” (van vee): met een slag op de kop vellen.
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“Galge, joe mot man hange, man wil gêen koeie kuischen,” enz. 
“Ikke niet,” zei galge. 
Toe gienge ze nae de rotte.32 
“Rotte, joe mot galge knauwe, galge wil gêen man hange”, enz. 
“Ikke niet,” zei de rotte. Toe gienge ze nae de katte. 
“Katte, joe mot rotte vangen, rotte wil gêen galge knauwe”, enz. 
“Kwak”, zei de katte, in de katte achter de rotte, rotte achter galge, galge achter 
man, man achter koeie, koeie achter waeter, waeter achter vier, vier achter stok-
ken, stokken achter keuman, in wip, vloog keuman over de ongerdeure33 nae 
schole. 

50.	 at	123
Een geit had zeven jongen waarvan de oude geit groente ging zoeken. Ze had 
gezegd tegen de jonge geitjes op te passen op den wolf. Een echter was nieuws-
gierig, keek buiten de deur, de wolf kwam binnen, at er zes op, de kleinste kroop 
in de kastklok. Toen de moeder thuiskwam, kwam deze voor den dag, en zeide 
haar dat de anderen door den wolf opgegeten waren. Ze ging daarop op verken-
ning uit, en vond den wolf slapende bij een beek, sneed zijn buik open, haalde 
de geitjes er uit, naaide er zeven groote keien in, werkte hem in ’t water, en zoo 
verdronk de wolf.

Verteller: A.J. van Breen
Woonplaats: Arnhem (Gelderland)
Geboorteplaats: Alkmaar (Noord-Holland)
Beroep: redacteur van het tijdschrift De Vriend der Wiskunde
Datum van inzending: 2 april 1892
Aantal verhalen: 3

51.	 at	720
Het sprookje door U in het N.v.d.D34 aangehaald is, meen ik, het begin aldus.
Een stiefmoeder zond haar jongetje om mosterd te halen. 
“Pas op, deugniet, dat je me potje niet breekt als je het glazen bruggetje overgaat.” 
“Neen, moeder,” zei het kind, “ik zal wel goed op uw potje passen.” 
Hij liep heel voorzichtig, maar op het glazen bruggetje gleed het kind uit en het 
mosterdpotje was stuk. Hij kwam huilende thuis, maar de stiefmoeder was zoo 
verwoed dat zij zeide:

32 Rat.
33 Onderdeur.
34 Gedoeld wordt op de krant Het Nieuws van de Dag.
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“Jantje, leg je handje ereis op het blok.”
“Moeder wat moet dat beduiden?”
Enzovoort.
Het slot van het arme fijngehakte Jantje heb ik altijd hooren vertellen zooals U 
schrijft:
Het zusje doet de beentjes in het tafellaken, waarna zij ze onder den lindeboom 
gooit. De beentjes groeien aaneen en Jantje vliegt in den boom en van daar naar 
een goudsmid, enz.

52.	 at	332	
Het sprookje van een man, een bed en den dood is
Iemand was zeer krank en zeer bang om te sterven. De dood verscheen aan zijn 
bed en deed natuurlijk de angst van de zieke nog meer stijgen. Hij smeekte om 
te blijven leven. 
“Welnu,” zeide de dood, “ieder keer als ik verschijn en aan het voeteneind van 
uw bed sta, zult ge herstellen, maar kom ik aan het hoofdeinde te staan, dan moet 
ge sterven.” 
De zieke haalde diep adem van blijdschap dat de dood zoo tegen hem sprak en 
viel rustig in slaap. Een paar dagen later stond de dood aan het voeteneinde van 
het bed. Hoewel zeer ziek was de zieke luidruchtig van blijdschap, want volgens 
belofte verscheen de dood nu wel, maar kon hem toch niet meênemen. Dit ging 
zoo eenige keeren totdat de dood eindelijk aan het hoofdeinde stond. De zieke 
kermde van angst, maar die angst gaf hem een gedachte; hij keerde zich in bed 
om zoodat de dood nu toch aan het voeteneinde stond. De dood was hierover 
zoo verstoord dat hij voor goed vertrok.

53.	 at	780
Het takje van Cecilia
Een broêrtje en een zusje hielden zeer veel van elkaar. 
De moeder moest eens uit de stad en zeide: “Kinderen, als je heel zoet bent, zal 
ik voor je allebei wat meêbrengen. Het broêrtje speelde heel lief met zijn zusje 
Cecilia en toen de moeder thuiskwam, kreeg broêrtje een gouden kruisje en Ceci-
lia een keurig, fijn gouden takje. Het broêrtje vond het takje zoo mooi, dat hij 
gedurig aan Cecilia vroeg of hij het takje mag hebben. 
“Neen,” zei Cecilia, “dat heb ik van moeder gekregen en dat geef ik niet weg.” 
Op een dag gingen beide kinderen in het bosch wandelen en weêr vroeg broêrtje 
om het mooie takje. Cecilia wilde het niet geven en toen werd broêrtje zoo boos 
dat hij Cecilia een slag gaf, waardoor zij dood neerviel. Het knaapje verborg haar 
in den grond en vertelde aan de moeder dat een beer Cecilia verscheurd had en of 
hij nu het takje mag hebben. De moeder wilde het hem niet geven. In ’t voorjaar 
ging de moeder met hem in ’t bosch wandelen en aan een heuveltje gekomen 
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vonden zij hierop een takje gegroeid gelijk aan dat van Cecilia. 
Toen broertje naderbij kwam, riep een stem uit het grafje: “Moordenaar! Moor-
denaar!”

Verteller: G. Broekhuizen
Woonplaats: Koekange (Drente)
Beroep: landbouwer35

Datum van inzending: 16 maart 1892 en (11) februari 1894
Aantal verhalen: 6

54.	 tm	4302
Oude Recepten
De blaar36 (waaraan een koe zoo lang kan liggen als het kalf na de geboorte zon-
der melk was geweest!) werd genezen door de koe de tong uit den bek te halen 
en daar een stukje af te bijten. N.B. Een veearts zei mij, dat bij dat afbijten de 
tong zeer ver moet worden uitgehaald en dit was juist de hoofdzaak.
Manslachtig noemde men vroeger eene ziekte, die wel eenige overeenkomst had 
met de blaar. De kwaal heette te ontstaan doordat de koe gras had gevreten van 
een weg, waarop vroeger iemand was vermoord (een manslag was gepleegd). Het 
recept is curieus. R[ecipe]37 urine van een mens in een klomp of schoen van den 
linkervoet vermengd met zand of aarde van een openbaren weg. Eenmaal inge-
ven. Probatum est!38

Voor het spoedig afgaan39 der nageboorte bij het kalven40 van koeien moet men 
een handvol groene rogge stelen en die het beest [voeren].

55.	 at	2030	
Oude Vertelling voor Kinderen
Er was eens een varken, Tengel genaamd, dat volstrekt niet in ’t hok wilde. 
“Wacht!” dacht de Drentsche boer, “ik zal oe leeren in ’t hokke te loopen, leelijke 
stiefkop!”
Hij riep zijn hond en vroeg: “Hond, wil ie Tengel bieten?” 

35 Aangezien Broekhuizen af en toe Latijn bezigt in zijn correspondentie, zal hij wel geen 
keuterboer geweest zijn.
36 Besmettelijke veeziekte, waarbij de huid opzwelt; hier wordt waarschijnlijk specifiek 
gedoeld op tongblaar.
37 In het handschrift staat R., wat een Latijnse afkorting is van “recipe”: men neme.
38 Latijn: het is bewezen (m.a.w.: het werkt).
39 Loskomen.
40 Bevallen van een kalf door een koe.
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“Nee,” riep de hond. 
Toen mopperde de boer: “Hond wil gien Tengel bieten, Tengel wil niet in ’t 
hokke!” 
Hij zag een knuppel liggen en vroeg: “Knippel, wil ie hond smieten?” 
“Nee,” zei Knippel. 
“Drommelsch!” riep de boer, “Knippel wil gien Hond smieten, Hond wil gien 
Tengel bieten, Tengel wil niet in ’t hokke!” 
“Vuur, wil ie Knippel braanden?” vroeg hij. 
“Nee!” zei ’t vuur.
“Och, och, Vuur wil gien Knippel braanden, Knippel wil gien hond smieten”, 
enz. (Bij het verhalen wordt het refrein geheel en telkens sneller opgezegd).
“Waeter, wil ie Vuur uutgieten?” 
“Nee!” 
“Waeter wil Vuur niet uutgieten”, enz. 
“Osse, wil ie Waeter zoepen?” 
“Nee.” 
“Osse wil gien Waeter zoepen”, enz. 
“Zeel,41 wil ie Osse bienden?” 
“Nee.” 
“Zeel wil gien Osse bienden”, enz. 
“Moes,42 wil ie Zeel snien?” “Nee.”
“Moes wil gien Zeel snien”, enz. 
“Katte, wil ie Moes opvrèten?” 
“Nee.” 
“Katte wil gien Moes opvrèten, Moes wil gien Zeel snien, Zeel wil gien Osse 
bienden, Osse wil gien Waeter zoepen, Waeter wil gien Vuur uutgieten, Vuur wil 
gien Knippel braanden, Knippel wil gien Hond smieten, Hond wil gien Tengel 
bieten, Tengel wil niet in ’t hokke!” 
“Puusien,43 puusien”, riep de boer, “ai j’ de Moes wil opvrèten krieg-i ook lek-
kere zuute melk!” 
Dan ging de Katte achter de Moes, de Moes achter ’t Zeel, het Zeel achter de 
Osse, de Osse achter ’t Waeter, het Waeter achter ’t Vuur, het Vuur achter de 
Knippel, de Knippel achter Tengel ... en doe wae Tengel in ’t hokke.

56.	 sinsag	533
Melken uit een russchentop: oud verhaal
Iemand te Koekange werden af en toe op onverklaarbare wijze koeien uitgemol-

41 Touw.
42 Muis.
43 Poesje (kat).
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ken, die op zijn stal stonden. Eens liep, vroeg in den morgen, een buurman door 
het veld en zag daar een zonderling tafereel. Een wijf, neergehurkt bij een “rus-
schentop”, had een emmer voor zich en trok met allen ijver aan de russchen,44 
waaruit met rijke stralen melk in den emmer vloeide.
De vrouw riep: “O, beklap45 mij niet, dan zal ik u alles vertellen.” 
Zij deelde daarop den verbaasden man mede, dat zij op die manier melk kon 
bekomen, zooveel zij maar wilde.

57.	 sinsag	671
Oud verhaal
Meester Jacob (Meister Jaopik) uit Ommen was een veedocter van wien men 
beweerde, dat hij aan ’t haar van de koe zien kon wat ongemak zij had, ook al 
was hij uren van ’t beest verwijderd. Een ongeloovige wilde den wonderdocter 
op de proef stellen en ging naar hem toe met een bosje haar van zijn zieke koe 
en met een dito van een gezonde. Hij kwam Jaopik tegen en daar hij hem niet 
kende, vroeg hij hem waar de wonderdokter woonde. Nadat Jaopik (die scheen 
te weten wat de ongeloovige voor had) hem den weg had gewezen, ging ieder 
zijns weegs. Later op den dag komt Jaopik thuis. 
De bezoeker laat hem het haar van de gezonde koe zien en Jaopik zegt: “Die zal 
wel gauw dood zijn!” 
Toen hij hem het haar van de zieke koe toonde, gaf de dokter hoop op spoedige 
herstelling. Voldaan over zijn list gaat onze man weer naar Koekange. Maar wie 
schetst zijn verbazing, toen hij thuiskomende zijn zieke koe veel beter vond, 
maar de andere morsdood!

58.	 sinsag	492
In ’t begin dezer eeuw46 sprak men hier te lande dikwijls over een z.g. “scheuvel-
looper” (schaatsrijder) door de lucht. Men meende af en toe een gegier en gefluit 
te hooren - meestal ’s nachts - en toen het spoor hier werd gelegd, wist men 
wat die scheuvellooper daar had verricht: hij had een voorspelling gedaan - daar 
behoefde niemand meer aan te twijfelen.

59.	 sinsag 594
Ook weet ik nogal vele verhalen van heksen enz. maar die ik schreef zijn de 
mooiste. Ik ken er nog een van een muisje, dat voor een kelderraam in een zak 
werd opgevangen en toen opeens de zak vulde ... ’t Was de heks, die tevoorschijn 
kwam.

44 Biezen takken.
45 Verraad.
46 Dat is: de 19e eeuw.
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Verteller: J.J. Bruijn
Woonplaats: Enkhuizen (Noord-Holland)
Beroep: onderwijzer
Datum van inzending: 16 maart 1892
Aantal verhalen: 2

60.	 at	927
Nu volgen een paar raadsels, waaraan een vrij zonderlinge geschiedenis ten 
grondslag ligt. Een man had kwaad gedaan. Hij zat gevangen, doch werd vrijge-
sproken, omdat de rechters (N.B.!) het raadsel niet konden oplossen, dat hij hen 
opgeven mocht!

Hoop en vrees zat op den wagen.
Hij zag tweebeen vierbeen dragen.
Hoop en vrees raakt daardoor vrij.
Heeren, raadt, en zegt het mij.

(Hoop en vrees = misdadiger, tweebeen = ooievaar, vierbeen = kikvorsch)

Toen ik henen ging en weder kwam,
Vijf levenden uit een dooie nam
De zesde maakte de zevende vrij
Heeren, raadt en zeg[t] het mij!

Eene vrouw zou haar man, die gevangen zat, bezoeken. Zij vond aan den weg een 
paardekop, waarin een spreeuwenest met 5 jongen. Zij was de 6e, manlief de 7e.

61.	 at	927
Op Rudolf ga ik,
Op Rudolf sta ik,
Door Rudolf van den dood verlost,
Maar het heeft hem al zijn bloed gekost.

De man zat gevangen. De vrouw komt voor de rechters en mag een raadsel opge-
ven. De rechters kunnen het niet raden, zoodat de man vrij komt. Rudolf, de 
hond, was gedood en daarna gestroopt; van zijn huid had de vrouw zooltjes in 
haar pantoffels.

Verteller: Jacobes Andereas Bruning
Woonplaats: Den Helder (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Den Helder (Noord-Holland)
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Geboortedatum: 6 september 1881
Beroep: scholier
Datum van inzending: februari 1894
Opmerking: de correspondent heeft de verhalen gehoord van zijn vriend Anto-
nius Wilner.
Aantal verhalen: 3

62.
Waarom een spin zoo goed weven kan
In de tijd van de Romijnen, toen de afgod Pallas nog aangebeden werd, leefde 
er in een drukke stad een jong meisje, Aragna geheeten, die, omdat zij zoo goed 
weven kon, door heel Europa bekend was.
Op een zekeren dag kwam er iemand gekleed als een oud vrouwtje de kamer 
binnen en vroeg: “Hoe komt het toch dat gij zoo goed weven kan? Heeft Pallas 
u dat geleerd?” 
“Wel neen,” zei het jonge meisje, “denk je soms dat die het ook kan?” 
Na dit gezegde werdt de vrouw boos en werdt zoo rood als een kalkoensche 
haan, en zei: “Nu, weet gij dan niet dat ik Pallas ben?” 
“Dat kan wel,” zei het meisje, “als dat waar is, en als gij denkt dat gij zoo goed 
weven kan als ik, dan zullen wij eens kijken wie het ’t mooiste kan.”
Nu gingen bijde aan het weven. Toen het klaar was, bekeek Pallas het geweefde 
stuk van Aragna.47 Het stelde voor, dat Pallas met een stok een steenrots aan-
raakte, en het in een paard veranderde. Maar aan de andere kant stond Aragna 
die met haar stok een steenrots aanraakte en deze veranderde in een palmboom. 
De menschen prezen de palmboom meer dan het paard.
Op het gezicht ervan werd Pallas zeer woedend en zondt haar allerlei scheld-
woorden en vloeken naar het hoofd. Dit kon het meisje niet verdragen. Zij ging 
naar buiten en hing haar aan een koord op. De vrouw kreeg medelijden met haar 
en veranderde haar in een spin. 
“Daarom komt het dat een spin zoo goed weven kan,” zeiden bijgeloovige 
Romijnen.

63.	 at	1380	
Wie een kuil graaft voor een ander valt er dikwils zelf in
Er was eens een man en een vrouw die schatrijk waren, maar de vrouw was heb-
zuchtig genoeg om alles alleen te willen hebben. Zij vertelde dit aan een buur-
vrouw. 
Haar buurvrouw gaf haar raad en zei: “Geef hem elken morgen vier eieren en een 
kan melk, dan zal hij op het laatst blind worden en zich verdrinken.”

47 In het handschrift staat hier per abuis weer Pallas.
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Dit [deed] zij, en na drie maanden werd zij zelf ziek.
“Nu, vrouwtje,” zei haar man, “omdat gij zoo goed voor mij was, wil ik het voor 
jouw ook doen.” 
Daarom ging hij naar zijn buurvrouw en vroeg haar raad. Toen hij kwam, ver-
telde zij de man welk een poets zij zijn vrouw gespeeld had. Toen de vrouw beter 
was, ging zij naar de buurvrouw en zeide dat haar man maar niet blind werdt. 
“Wel,” zei de vrouw, “geef hem dan vier eieren en twee kan melk.” 
Dit deedt zij, en na eenige tijd begon hij te klagen dat hij blind was, hoewel hij 
zeer goed zien kon.
“Ha,” dacht de vrouw, “het werkt al.” 
Een paar dagen daarna zeide de man: “Och vrouw, ik ga mij verdrinken, wil jij 
mij naar het meer geleidde?”
Zij deedt dit graag.
Toen zij aan het meer kwamen, zei de man: “Vrouwtje, geeft gij mij een duwtje 
opdat ik er in zal vallen.”
De vrouw ging een paar stappen achter uit, liep met een vaartje naar haar man 
toe. En ... haar man sprong opzij en daar zij haar vaart niet spoedig stoppen kon, 
viel zij er zelf in.
“Help, help,” zei zijn vrouw.
“Ach, vrouw, ik kan immers niet zien,” zei haar man en keerde naar huis terug.

64. 
Er leefde eens een graaf in Oostenrijk die veel goud en zilver had. Eens brak er 
oorlog uit, de graaf laadde alles op dertig kameelen en trok ten strijdde. Maar de 
graaf verloor de slag, ook zijn goud en zilver. De oppperkok redde alleen nog 
maar een ketel en een stuk vleesch. 
“Wel, mijnheer de graaf, dit zal ik lekker voor u braden,” zei de kok. 
Hij deedt het, maar toen hij even weg was, kwam er een hond aan, die het vleesch 
wilde weg pakken. Daar kwam juist de kok aan. De hond liep hard weg, maar 
het keteltje met het vleesch er in bleef aan zijn hals hangen. 
Dit vertelde de kok aan zijn meester en deze zei lachend: “Gister konden dertig 
kameelen mijn keuken bijna niet dragen, en nu loopt er een hond mee weg.”

Verteller: Marie van Buuren
Woonplaats: Rossum (Overijssel)
Vroegere woonplaats: Naarden (Noord-Holland)
Beroep: onderwijzeres, schrijfster (van de tweedelige roman Clara uit 1883 en de 
novelle Geen talent? uit 1894)
Datum van inzending: april 1892
Aantal verhalen: 2
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65.	 at	221
Geluid van ’t Winterkoningje
Rikketikketik, rikketikketik!
Wie vliegt er hooger als ik?
Hierbij behoort de fabel, dat de vogels eens een wedstrijd hielden in ’t hoogvlie-
gen. ’t Winterkoninkje verborg zich onder de vleugels van een grooteren. Toen deze 
moede was, begon de Winterkoning omhoog te vliegen, en won den prijs, maar werd 
nu door de andere vogels gehaat. Daarna ondernamen ze een wedvlucht omlaag. ’t 
Winterkoninkje vloog toen in een gat in den grond, en won ten tweede male.

66.	 sinsag	641
Aangaande hekserij bestaat hier nog een soort van bijgeloof, n.l. als men, op eenig 
pad, voorafgegaan wordt door een heks, en den voet kruiselings over haar voet-
stap zet, kijkt zij om. Is zij geen heks, dan zal ze niet omzien.

Verteller: A.M. van Cappelle
Woonplaats: Arnhem (Gelderland)
Geboortedatum: omstreeks 1840
Datum van inzending: 3 februari 1894
Opmerking: in de correspondentie staat voorafgaand aan het eerste verhaaltje te 
lezen: “U vraagt ook naar sprookjes, die niet door boeken tot ons zijn gekomen. 
Wij hoorden altijd bijzonder graag onze tante het sprookje van den kikvorsch 
vertellen. Het luidde als volgt.”
Aantal verhalen: 2

67.	 at	440
Het sprookje van den kikvorsch
Eene arme vrouw woonde buiten met hare drie dochters en zou op zekeren feest-
dag pannekoeken bakken. De oudste dochter werd uitgestuurd om water te put-
ten; toen zij den emmer ophaalde zat er een kikvorsch in. 
“Kikvorsch, zul je er uitgaan?” vraagde zij. 
Het antwoord was: “Als je met mij wilt trouwen.” 
“Hartelijk dank,” zei het meisje, wierp den emmer leeg en putte op nieuw, maar 
hoe dikwijls zij dit ook beproefde, telkens zat de kikvorsch in het water en ein-
delijk kwam ze onverrichter zake thuis. 
De tweede dochter ging, maar met hetzelfde gevolg. 
Eindelijk ondernam de jongste den tocht, en toen ook haar de eisch gesteld werd 
van een huwelijk, stemde zij er in toe. Terstond sprong de kikvorsch uit den 
emmer. Het meisje putte schoon water en ging huiswaarts, terwijl de aanstaande 
achter haar voorttrippelde. 
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Nu ging de moeder aan het koeken bakken; allen smulden er van, en de kik-
vorsch, die naast den stoel zijner bruid zat, kreeg zoo rijkelijk zijn deel, dat hij 
bij het naar boven gaan telkens van de trappen rolde, zoo dik en rond was hij van 
het eten. Het meisje nam hem eindelijk op en droeg hem naar het logeerkamertje, 
waar hij den nacht zou doorbrengen.
Toen de morgen aanbrak hoorde zij daar meer geraas en beweging dan men van 
zoo’n klein dier verwacht had, maar toen de deur openging verscheen er een 
prins in rijk gewaad, die haar vertelde dat hij betooverd en in een kikvorsch 
veranderd was geweest; alleen de trouwbelofte van een lief meisje had hem kun-
nen redden, en haar loon was natuurlijk dat zij nu eene prinses werd, terwijl de 
andere zussen vergingen van jalouzie en berouw.

68.	 tm	4302
Als tegenhanger van het door u genoemde versje over de koorts, hadden wij een 
rijmpje tegen den hik. Als een van ons daarvan last had, werd er terstond gezongen: 

“Hik, sprik, sprouw, 
’k Geef den hik aan jou; 
’k Geef den hik aan een ander man, 
Die den hik verdragen kan.” 

Dit werd herhaaldelijk en schielijk opgezegd tot de hik verdwenen was, ‘tgeen 
meestal gauw gebeurde, zeker doordat men bij het aanhoudend spreken niet veel 
ademhalen kon.

Verteller: Mej. M.B. Christiaanse
Woonplaats: Leiden (Zuid-Holland)
Datum van inzending: 30 januari 1894
Opmerking: Kent het rijmpje van haar moeder uit de Graafschap (Gelderland) 
van circa 50 jaar geleden.
Aantal verhalen: 1

69.	 sinsag 283
Bij overlevering nog bekend het middel om van de koude koorts af te komen. 
Hiervoor moest driemaal om een oude eikeboom geloopen worden, en daarna er 
op kloppende zeggen: 

“Olde Marolde 
Ik geef oe de kolde,” 

en dan was men de koorts kwijt.
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Verteller: Mevr. Cornelis
Woonplaatsen: Rotterdam (Zuid-Holland) en Breskens (Zeeland)
Datum van inzending: 1894 en ongedateerde brief, eind 19e eeuw
Opmerking: de eerste drie verhalen zijn haar ooit verteld in Helvoirt (Noord-
Brabant).
Aantal verhalen: 5

70.	 at	566
Verteld door mijn grootmoeder.
Er was eens een rijk koning, die eene hele mooie dochter had. (Beschrijving hoe 
mooi zij wel was). Een arme Prins raakte verliefd op de Prinses en zij niet min-
der op den armen Prins, zoo dat zij van een andere of rijkere Prins [n]iets wilde 
weten, alhoewel er velen om hare hand dongen. Doch de Koning, haar vader, 
had het anders beschikt, deze had liever een schoonzoon met veel geld en goed 
en of de Prinses al klaagde of weende, het hielp niet, zij werd tegen wil en dank 
verloofd met een rijke Prins alhoewel deze op verre na niet zoo deugdzaam was 
als den armen Prins. Nu had de Prinses een hofdame die erg veel medelijden 
met haar had en die bewerkte dat den armen Prins de Prinses nog wel eens in ’t 
geheim kon spreken (beschrijving hoe), dan troostte de Prins haar wel door te 
zeggen dat alles nog niet verloren was en er nog veel gebeuren kon eer zij met 
den anderen zou trouwen, enz., maar ondertusschen was hij toch wanhopig en 
zoo bedroefd mogelijk, hetgeen hij evenwel voor de Prinses verborgen hield. Nu 
was dan de tijd bepaald waarop de Prinses in het huwelijk zou treden; veel tijd 
was er niet meer te verliezen. 
Op een goeden dag wandelde onze arme Prins in droef gepeins, ja hij wist zelf 
niet waarheen, al door tot hij aan een groot bosch kwam. Toen hij daar was herin-
nerde hij zich eensklaps dat dit het spookbosch was waar zich niemand gaarne 
in waagde, want nog nooit was er iemand ingegaan die er levend weer uit was 
gekomen; daar woonde[n] spooken en heksen, maar wat gaf de Prins om zijn 
leven, dan maar liever dood, hij had niets meer te verliezen nu hij de Prinses niet 
mocht bezitten. Hij stapte dus maar door. 
Toen hij zoo eenigen tijd gewandeld had met neerhangend hoofd en in gepeins 
verzonken, kwam opeens als uit den grond, een heel oud leelijk vrouwtje voor 
hem staan en vroeg: “Wat zoekt ge hier? Weet ge wel dat hier alleen spoken en 
heksen wonen?”
De Prins was wel een weinig onthutst maar wat kon hem de hele wereld met 
spoken en heksen ook schelen. Toen hij zoo stond, dacht hij: “Misschien zou zij 
mij kunnen helpen.” 
Zij scheen zijne gedachten te raden en sprak: “Gij ziet er zeer bedroefd en ter-
neergeslagen uit. Zeg maar oprecht wat er hapert, misschien kan ik U in iets hel-
pen, ik heb ook verdriet en zoude[n] wij elkander van dienst kunnen zijn.”
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Onder het spreken kwam er een blijde trek om haar mond; hierdoor aange-
moedigd en het lelijke niet zoo zeer meer in haar ziende vertelde hij haar zijne 
geschiedenis; hoe meer hij vertelde hoe vrolijker het vrouwtje werd en hoe jonger 
zij scheen te worden.
“Ik zal U helpen,” sprak zij toen hij eindigde, “maar gij moet mij een wederdienst 
bewijzen; gij moet zweren dat gij ook mij zult behulpzaam zijn.”
Hij beloofde dit. 
“Kom mee, dan zal ik U mijne geschiedenis vertellen.”
Zij trok hem bij de hand voort al dieper in het bosch tot zij op een heel donkere 
plek gekomen waren. Daar was een opening in den grond waar zij hem in trok 
en zoo ging het voort al dieper en dieper tot een onderaardsche gang, waar alles 
duister was, zonder te spreken aldoor, wel een uur lang. Toen kwamen zij aan 
een open heel verlicht plein; dat staken zij over en in de verte zag hij een prachtig 
kasteel dat blonk als de zon, zoodat hij bijna niet meer zag, zoo schitterend was 
alles. Het was dan ook van louter goud, diamant en edelgesteente. Het kasteel 
had vele zalen met kostbaarheden; goud en zilver lag er opgestapeld. 
“Ha,” dacht de Prins, “dat alles zal zij mij geven en dan zal ik naar den Koning 
gaan en het hem aanbieden in ruil voor zijn dochter,” maar dat had hij mis. 
“Dit is,” sprak het vrouwtje, “het kasteel mijner voorvaderen, die onderaard-
schen koningen waren, en ik ben de Prinses van het groot Damasko; al wat gij 
hier ziet en nog veel meer is mijn eigendom en toch heb ik verdriet en dit alles 
wat gij hier ziet zou ik willen geven als ik mijne Dochter nog had of terug konde 
krijgen, mijn eenig kind dat van mij is weg gegaan of door de duivel ontvoerd, 
want een menschelijk wezen is nooit op deze plaats geweest. Gij zijt den eerste 
die zich hier waagt, want allen, die het wagen zouden ons eigendom te betreden, 
zouden een kind des doods zijn geweest, maar u heb ik nodig om mijn kind terug 
te kunnen krijgen, anders kwaamt gij ook niet levend hier vandaan, want ik heb 
vele onderaardsche slaven tot mijn dienst die op mijne wenken gehoorzamen. Nu 
ik door u weet waar mijn kind zich bevind zult gij de bewerker zijn dat ik haar 
terug krijg, ja, kijkt maar niet zoo verwondert mij aan, gij hebt mij verteld van de 
hofdame die bij de Prinses is en gij hebt mij gezegd dat die hofdame een sterretje 
op haar voorhoofd draagt. Die hofdame is mijn verloren kind. Het sterretje is 
het teken van ons geslacht. Zie hier.” 
Zij streek met de hand over haar eigen voorhoofd, en zie, de rimpels verdwenen 
en een sterretje zoo als haar dochter droeg kwam te voorschijn.
“Een eeuwige wet is het voor ons dit bosch nooit te verlaten, daarom heb ik mijn 
kind niet kunnen zoeken, maar dat zij aan het hof is weet ik nu, maar hoe zij 
er gekomen is blijft mij een raadsel. Jaren heb ik aan den ingang van het bosch 
gewacht of er soms een menschelijk wezen zich waagde, om naar mijn kind te 
vragen maar geen ridder of Prins hoe onversaagt hij ook wezen mogt heeft zich 
nog ooit hier vertoond. Nu heeft de droefheid de droefheid verdreven en de 
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bedroefde zal de droeve troost brengen, zoo zal het zijn! Kom mee.”
Zij trok hem voort naar den tuin, het leek wel alles kristal, zoo schitteren de 
watervallen en fonteinen sprongen hoog op met alderhande kleuren. Alle vruch-
ten groeiden daar en alles stond weelderig te bloeien, een geur van bloemen 
stroomde hem tegen, de vogels in bonte kleuren vlogen af en aan en zongen hun 
schoonste lied. En toch was het moedertje niet gelukkig omdat zij haar kind 
miste, en de Prins was tusschen al die pracht en rijkdom alleen bedacht, hoe hij 
zijn uitverkorene zou krijgen en hoe het vrouwtje het wel zou aan leggen om 
hem van dienst te zijn, want nog begreep hij niet hoe dat ooit tot een goed einde 
zou kunnen geraken. Onder het wandelen strekte zij de hand uit en wees hem 
twee nevens elkander staande appelboomen. Prachtige vruchten hingen aan die 
boomen. 
“Plukt daar,” sprak zij, “zeven appelen van iederen boom, houdt die goed apart 
en breng ze niet met elkander in aanraking. Ik haal u twee zakjes; daar doet gij ze 
in; op den eenen zak staat met goud geborduurt Hokes, op den anderen Pokes, 
van dezen boom doet gij in de zak van Hokes, van dezen in de zak van Pokes.”
Zoo gezegt, zoo gedaan. 
Toen de appelen in de zakjes waren, zeide zij: “Hokes geeft aan die er van eet 
jeugt en schoonheid weer, Pokes geeft aan die er van eet horens die zoo hoog 
groeien dat ze met geen ladder te bereiken zijn. Neemt nu de zakjes op en volgt 
mij, op den terugweg zal ik u zeggen wat gij met deze appelen te doen hebt.”
Zij gingen. 
Nu zeide het vrouwtje: “Het is overmorgen in de koningstad markdag en kermis, 
het heele hof komt daar - volgens gewoonte van dien tijd. Gij maakt u onkenbaar 
door deze zalf” - zij gaf hem een gouden doosje - “en met deze zalf” - zij gaf hem 
een tweede - “krijgt gij uwe ouden vorigen gedaante weder. Gij gaat op de markt 
staan met de appelen en roept de voorbijgangers toe: ‘Appelen van Damasko, 
wie ze koop[t] en eet krijgt jeugd, kracht en schoonheid weer, al was men ook 
hondert jaar. Ze kosten vijf kopkens48 per stuk.’ Al gaauw zullen oude jonge juf-
fers en ook oude heeren de appels koopen en de uitwerking zal iedereen verwon-
deren, want ge moet de eerste koopers zeggen dat zij de appels dadelijk gebrui-
ken moeten, dat zal daar een toeloop van volk zijn en ook de hofstoet zullen 
appels koopen als ze zien dat het geen bedrog is, dus ge bewaard eenige appels 
voor hen. De Prinses en mijne dochter zullen ook de appels willen hebben, want 
hoe mooi een vrouw ook is, altijd wil zij nog mooier wezen. Komt nu de Prinses 
en mijne dochter dan geeft gij hun de appels uit het zakje waar Pokes op staat, 
dus die twee krijgen horens, maar niet dadelijk, want ge moet hun zeggen dat 
de appels pas een dag of wat later moeten gegeten worden, zoodoende hebt ge 

48 Kopek: zilveren of koperen munt (van Russische origine).
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niets te vrezen. Zoodra dit geschied is, maakt ge dat ge van de markt af komt; ge 
maakt u weer een andere gedaante door bestrijking met de zalf. Nu zal de Prinses 
horens krijgen en ook mijne dochter, dan zal de Koning al de artsen van heel het 
land oproepen om de horens van zijne dochter te verwijderen, maar niemand zal 
dit kunnen. Zaagt men ze af, in een oogenblik zijn ze weer groot. Dan zal de 
rijke Prins de vlucht nemen en zal van geen trouwen willen weten. Dan zal de 
Koning laten omroepen: die zijn dochter van de horens kan verlossen zal haar tot 
vrouw krijgen. Gij laat dit eenigen tijd zoo loopen. Velen zullen het beproeven 
maar niemand zal het kunnen. Dan wordt de zaak hopeloos, dan is het uw tijd 
om naar het hof te gaan, gij maakt u weer onkenbaar op een andere manier, met 
deze zalf.”
Zij gaf hem een derde doosje.
“Gij bied de Koning aan om zijne dochter te genezen, maar zeg er bij dat gij 
met de Prinses alleen moet zijn en niemand, wie ook, getuige mag zijn van uwe 
behandeling. De Koning zal dit in ’t begin niet willen, maar gij drijft door en dan 
zal hij toegeven, en de Prinses zal alles welgevallig zijn indien zij maar van de 
horens genezen kan worden. Zijt gij nu met de Prinses alleen, dan bestrijkt gij 
u met de zalf waar gij uwe gewoone gedaante mede terug krijgt. Zij zal u dan 
herkennen, nu vertelt gij haar alles en geeft haar een appel Hokes. Zoodra zij die 
heeft opgegeten zijn de horens verdwenen. Zij zal natuurlijk wel niets zeggen aan 
de Koning. Nu bestrijkt gij u weer met de zalf waar gij onkenbaar mede zijt. Nu 
gaat gij tot den Koning met de Prinses, die nu geen horens meer heeft. Nu komt 
de beurt aan mijne dochter die dan geroepen zal worden. Nu zegt gij: ‘Ik kan 
haar niet genezen of zij moet met mij naar zekere stad, wat zij gaarne zal doen, 
want zij ziet de goede uitwerking bij de Prinses. Gij brengt dan mijne dochter 
hier, na haar onderweg den appel gegeven te hebben, op deze plek” - zij wees 
met de hand - “stel ik dit teken, hier zal ik haar wachten.”
Of onze Prins blij was! Zoo gezegt zoo gedaan, hij volgde juist het voorschrift 
van het vrouwtje en alles liep af zoo als zij voorspeld had. De moeder heeft haar 
kind weder en de Prins zijne Prinses. Hoe blijde allen waren kan ik u niet zeggen 
en wie het blijdste was zeker niet, want het dochtertje van de Boschkoningin was 
ook tegen haar zin en wil aan het hof; die was op zekeren dag, toen zij nog een 
klein meisje was, aan den ingang van het bos bloemptjes gaan plukken. Toen 
de Koning ter jacht was en ver van de anderen afgedwaald, had hij dat schoone 
kind daar ontdekt en mede genomen en hoe zij al om haar moeder geroepen en 
geweend had, niets hielp, de Koning nam haar mede en liet haar niet meer gaan. 
Niemand wist waar zij van gekomen was en hoe zij aan het sterretje op haar 
voorhoofd kwam. Als men haar ondervroeg zeide zij dat zij het niet wist, want 
zij begreep dat, als zij het vertelde, dat zij de dochter van de Boschkoningin was, 
men haar dan als heks verbranden zou, even als men in dien tijd alle heksen en 
tovenaaren verbrandde of ombracht. Eindelijk was zij in haren toestand gaan 
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berusten, alhoewel zij nog iederen dag aan haren moeder dacht, en nu was de 
blijdschap des te grooter toen zij haar moeder weer terug had. De Prins trouwde 
met de Prinses en werd een tijd naderhand Koning, want de oude Koning had 
niet lang meer geleefd, en nu waren ze alle gelukkig en tevreden en de Prins was 
een goede Koning.

71.	 at	1643
Er was eens een hele domme boer, die een vrouw had, veel schranderder dan hij. 
Zij regeerde dan ook gewoonlijk alles, kocht en verkocht en regelde de werk-
zaamheden van de boerderij, maar op een zekere keer had zij een ongeluk gekre-
gen, zoo dat zij niet meer loopen kon en moest dus thuis blijven. De boer had 
een koe die verkocht moest worden en nu moest de man wel naar de markt, 
er was niets aan te doen. De markt was in zeker dorp op een paar uur afstand 
van de woning. Nu werd goed gevonden dat Hannes met de koe naar de markt 
zou gaan. Al eenige dagen van te voren had de boerin haar man onder het oog 
gebracht hoe te handelen als er kooplui om de koe bij hem kwamen en de prijs 
zoo omtrent bepaald.
“Ge moet,” zeide zij, “niet veel praten want men zou dan merken hoe dom ge 
zijt, ook moet ge niets met praters te maken willen hebben, want praters zijn 
geen koopers. Dus zijt nu eens verstandig en beding den prijs die ik gesteld heb. 
Wil men niet besteden dan brengt ge de koe weer thuis, maar ik heb liever dat 
gij ze verkoopt want ge weet dat wij geld nodig hebben om de pacht te betalen. 
Ach, kon ik zelf maar gaan, dat men toch zoo een domme man heeft,” zuchtte 
de boerin. 
Dit gezegde trok Hannes zich wel wat aan en hij nam zich dan ook voor zoo te 
handelen dat de vrouw over hem tevreden kon wezen. Op bepaalde tijd trok de 
boer met de koe naar de markt, de marktdag was druk en er waren veel liefheb-
bers om de koe; het beest werd bevoeld en betast. De kooplui waren drukke 
praters; dat stond Hannes niet aan. Zij boden geld en hadden veel drukte, maar 
het boertje wilde niets van die drukpraters weten, daar hij de woorden van zijn 
vrouw indachtig was: praters zijn geen koopers. Hannes was stom als een visch.
Als men hem al vroeg wat hij van hun bod dacht, draaide hij het hoofd om en 
zeide: “Ge kunt de koe niet krijgen.”
De kooplui dropen dus af en het boertje bleef onder de hand zoo wat alleen op 
de markt. 
“Ja,” dacht hij, “nu moet ik toch ook maar zien dat ik weg kom; kooplui die niet 
praten komen er toch niet, maar wat zal het wijf wel zeggen als ik de koe weer 
mee thuisbreng. Nu zal ze mij [nog] meer voor dom schelden en toch heb ik juist 
gedaan wat zij gezegt heeft.” 
Zoo wandelde het boertje dan met de koe weer op huis aan. Op weg kwam hij 
door een dorpje en langs een kerkje dat juist open stond; daar wilde hij wel eens 
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een kijkje gaan nemen of er soms nog een koopman was die niet veel sprak. Het 
was juist dien dag bedevaart. Men vereerde het beeld van den H. Antonius met 
het varken (tegen besmettelijke varkensziekte). Het was laat en de kerk was leeg; 
het boertje met de koe trad de kerk in, hij bond de koe aan een kerkbank vast 
en ging wat verder, want hij had daar iemand ontdekt die heel stil stond en geen 
woord sprak, namentlijk het beeld van St. Antonius met het varken. Dat beeld 
was op een hoogte langs de wand geplaatst en gekleed in natuurlijke kleederen 
van een monnik. (Vroeger tijd deed men de heilige beelden kleeren aan van stof 
in plaats van gebeeldhout.) Daar het boertje ver van dorpen en steden woonde 
kwam hij nooit in de kerk, meschien was hij er een paar keeren van zijn heel 
leven geweest. Hij wist dus niets van die beelden af. Hij dacht: “Dat is een var-
kenskoopman; die zal ook de koe wel koopen. Daarbij staat hij stil en spreekt 
geen woord, dat is juist mijn man.” 
Hij ging vlak voor het beeld staan, knikte eens en riep: “Kom er eens af, vrind! 
Dan zal ik u mijn koe verkoopen, daarginds staat ze, een best beest hoor.”
Alles bleef stil. 
“Wat geeft ge voor de koe, toe zeg maar ronduit wat ze u waard is dan kunt ge 
toch uw gemak houden, zeg het dan zoo maar, een enkel woord, toe!”
Alles bleef stil. 
“Nu zwijg dan maar want veel praten daar houd het wijf niet van, knikt maar ja 
of neen als ik u de prijs zeg die de koe moet kosten, wilt gij ze voor ƒ160?”
Alles bleef stil. Nu werd ons boertje kwaad, nam zijn stok en sloeg het beeld 
van zijn voetstuk zoo dat het voor hem neer rolde en met het beeld een zak met 
geld.
“Zie zoo,” zeide de boer, “ik wist wel dat gij eiers voor uw geld zoude kiezen; 
had ge maar gesproken, dan had ik u niet geslagen.”
Het boertje nam het geld op en ging de kerk uit, de koe daar latend, en met 
vijfhondert gulden kwam hij thuis. Zeer vergenoegd wierp hij het geld de vrouw 
in haar schoot. 
“Zie zoo,” zeide hij, “mij dunkt ge zult nu niet meer zeggen dat Hannes dom is, 
is wel?”
De vrouw telde het geld en stond verwondert over zoo een schat. Zij vroeg al 
hoe hij het had aangelegd om zoo veel geld voor de koe te krijgen, en hoe de 
koopman er uitzag, want zij kon maar niet begrijpen dat de menschen zoo gul 
en Hannes zoo slim geworden waren. 
Hannes sprak niet veel over het geval in de kerk want hij dacht: “Als ik haar 
vertel dat ik de koopman afgeranseld heb, zal het er niet pluis zijn.” 
Hij zeide dan ook alleen dat het een varkenskoopman was en dat hij hem de 
geldzak voor de voeten geworpen had, daar bleef het bij. 
Maar nu het geval in de kerk. De koster kwam de kerk sluiten en vond daar de 
koe aan de bank gebonden. Verder kijkende ontwaarde hij dat het beeld van den 
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H. Antonius van zijn voetstuk lag, en toen den angst van de koster. Dit te ver-
tellen is niet mogelijk, want achter of in het beeld, had de koster zijn spaarduit-
jes geborgen; hij waande ze daar veilig. De koster had een vrouw die de boel 
opmaakte en hij was zeer zuinig. Hij kreeg nog wel eens een fooi van den een 
en anderen en dacht op zijn ouden dag, als hij zijn ampt niet meer zou kunnen 
waarnemen; hij had lang gespaard om zoo veel geld bij elkander te krijgen en 
nu was alles weg. Wat te beginnen en dan die koe in de kerk, wat betekende 
dit alles? Hij dacht al aan een mirakel, want zoo’n vreemde dingen, men had er 
nooit van gehoord. Eenigen tijd in gedachten rond gedrenteld en gezocht te heb-
ben haalden hij er de Pastoor bij, vertelden hem het geval van het geld, enz. De 
Pastoor kon er ook al geen touw aan vast knoopen en dan die koe in de plaats, 
anders zou men nog denken aan dieven, maar die zijn niet gewoon iets in de 
plaats te geven, wat te denken!
Nu schoot hem te binnen dat op het dorp, een uur afstand, markt geweest was. 
Zeker had een dief de koe daar gestolen en dacht zich niet veilig meer, had de 
koe in de kerk gelaten en was er van doorgetrokken, had op een of ander manier 
het geld ontdek[t], hoe wist men nog niet, maar zeker een bekende die de koster 
bespied had als hij met het geld bezig was, tot zoo ver de meening van Pastoor 
en Koster. 
“Ja,” zeide de Pastoor, “nu maar gaauw naar de veldwachter dat hij den dief ach-
terna zit.”
“Neen,” zeide de koster, “dat niet, geen ruchtbaarheid geven aan de zaak; dat 
moet stil blijven, want als mijn vrouw het wist zou ze mij nog uitlachen op den 
koop toe en ik kon dan ook nooit iets meer besparen.”
“Nu,” zeide de Pastoor, “neem dan de koe mee naar huis en zegt aan u[w] vrouw 
dat het een prezend van mij is, dan hebt ge toch iets voor het verloren geld.”
Zoo gezegt zoo gedaan, de koster kwam met de koe thuis, de vrouw was wel wat 
verwondert over zoo een geschenk te meer daar de Pastoor anders zuinig was en 
zelf ook al niet breed bij zat. De koster overtuigde haar echter met te zeggen dat 
zij het dan zelf maar aan de Pastoor moest vragen. De koe werd op stal gezet, de 
vrouw had schik in het beest en verzorgden haar goed, nu had ze wat te doen en 
in plaats van koffijpartijdtjes te houden en de buurt op te loopen was zij geduurig 
met de koe bezig. De koe gaf veel winst want het was een best beest, de vrouw 
werd spaarzaam nu ze zag dat zij ook wat kon verdienen en zoodoende werd er 
nog wat over gespaard en nog een koe gekocht en een stuk land en op het oog-
enblik is de koster een welgesteld man met een hele stal vee en veel gronden. Ook 
Hannes staat bij zijn vrouw seder dien tijd veel beter aangeschreven en behoeft 
nu nooit meer te hooren dat hij dom is; de vrouw kon nu haar schulden betalen 
en nog wat overhouden. 
Zoodoende zijn er twee huishoudens gelukkig geworden met het gespaarde geld 
van de koster.
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72.	 at	780
Er was eens een graaf die een afgelegen kasteel bewoonde met zijn vrouw en drie 
dochtertjes. Het waren alledrie mooie meisjes maar het jongste was het beval-
ligste omdat het ook een goed karakter had. Zij was dan ook de lieveling der 
ouders en van alle[n] die haar kende[n]. De oudste had een zeer slecht karakter 
en was zeer jaloers op haar jongste zusje. 
Nu was het de dag vóór den verjaardag van hun vader, en hun moeder zeide tegen 
de meisjes: “Morgen verjaart uw vader, ge moet nu vele mooie bloempjes gaan 
plukken in de weide, dan zullen wij een mooien krans maken en uw vader een 
verrassing bereiden, en die het meeste bloempjes thuis brengt en de mooiste die 
is mijn hartedief en die zal ik nog liever hebben dan thans.” 
De kinderen huppelden vrolijk heen ieder met een korfje. Toen zij in de weide 
kwamen gaf de oudste voor dat zij niet wel was en wat in het gras wilde uitrus-
ten. 
“Ga jelui maar plukken, ik kom aanstonds bij je,” zeide zij. 
Maar zij was niet ziek, zij wilde alleen zijn om te kunnen overleggen hoe zij wel 
van hare gehaate jonger zuster ontslagen zou kunnen worden, want met den dag 
werd haar haat en jaloezie heviger.
“En morgen,” dacht zij, “zal mijn jongste zuster meer gekoester[d] worden door 
vader en moeder terwijl ik loop voor een te meer en niemand notitie van mij 
neemt.” 
Dit was echter het geval niet want de ouders hielden van alle drie even veel alhoe-
wel zij bemerkten dat de oudste lui was en geen goed karakter bezat; de ouders 
bestraften haar dan wel, maar altijd met zachtheid en stelden het jongste meisje 
tot voorbeeld. Dit was juist wat bij de oudste den haat nog heviger deed worden, 
zoo dat zij gedurig peinsde om van haar ontslagen te worden. Zij besloot dan ook 
om haar zusje te vermoorden en in de weide te begraven, dan wist toch niemand 
waar zij gebleven was; de ouders zouden dan meer van haar gaan houden als 
ze de jongste niet koesteren konden. Zij liep naar huis, haalde een schopje en 
maakte een kuil in het gras terwijl de twee jongere zusters ver van haar afge-
dwaald waren. 
Toen de twee haar korfjes vol bloemen hadden, kwamen zij naar de oudste terug, 
die hun al tegemoed liep en tegen de jongste zeide: “Kom met mij nog wat 
bloempjes plukken want ik heb nog niets in mijn korfje; help mij wat, want ik 
wil niet met ledige handen thuis komen.” 
De jongste nam dit aan en begon ijverig naar bloempjes te zoeken, terwel de mid-
delste naar huis ging. 
Nu ze zoo alleen met haar zusje was, zeide zij: “Ik weet zeer mooie bloemen staan 
aan ginsche slootkant; kom maar mee dan hebben wij spoedig het korfje vol.” 
Zij nam haar bij de hand en ging een heel eind met haar alleen tot aan een grooten 
sloot. Toen nu haar zusje druk aan het plukken was aan de slootkant, stiet zij 
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het kind in het water en daar de sloot zeer diep was, zonk het kind spoedig naar 
beneden. Zij bleef op den kant staan, ongevoelig voor het angstgeschrei van den 
kleine. Toen alles stil bleef haalde zij haar met een hark naar boven en droeg haar 
naar de kuil die zij gegraven had, stopten haar daarin en maakten het kuiltje weer 
dicht. Toen nam zij het korfje met bloemen van de jongste en kwam welgemoed 
thuis, liet haar moeder de bloemen zien en vroeg of zij niet goed had opgepast en 
ijverig was geweest. De moeder niet beters wetende prees haar dat zij zoo ijverig 
was geweest. Toen men naar haar zusje vroeg vertelde zij dat die niet mee wilde 
komen en nog in de weide was. Toen het al later en later werd, werden de 
ouders ongerust en zonden de bedienden om te gaan zoeken, maar toen die niets 
gevonden hadden gingen de ouders ook zoeken maar vonden hun kind niet. Zoo 
gingen dagen voorbij en het kind werd niet gevonden. De ouders waren zeer 
bedroefd en baden God om hun toch hun verloren kind terug te schenken. Zoo 
bleef het tot dat het gras gemaaid zou worden. De knecht zou het gras maaien 
waar de kinderen de bloemen hadden geplukt. Toen hij op een zekere plek kwam, 
zag hij in het gras een hele mooie bloem staan zoo als hij er nog nooit een gezien 
had. Hij bekeek haar eens goed en hem dacht dat de bloem hoe langer, hoe 
mooier werd. Hij besloot de bloem te plukken en naar zijn heer te brengen, die 
veel van bloemen hield. De knecht bracht de bloem bij de graaf die ook zeer 
verwondert was over de schoonheid en heerlijke geur van de bloem. Hij gaf ze 
aan zijn vrouw om te bezien, en o wonder, de bloem begon te spreken:

“Ach moedertje lief, ach moedertje lief, 
mijn oudste zuster heeft mij vermoord, 
in ’t groene gras begraven.” 

Alle[n] stonden van schrik verstijft. Toen nam de vader de bloem in de hand en 
nu sprak de bloem: 

“Ach vadertje lief, ach vadertje lief, 
mijn oudste zuster heeft mij vermoord, 
in ’t groene gras begraven.” 

Toen nam de middelste zuster de bloem in de hand, de bloem sprak: 

“Ach zusje lief, ach zusje lief, 
mijn oudste zuster heeft mij vermoord, 
in ’t groene gras begraven.” 

Toen moest de oudste de bloem in de hand nemen. Zij had hier veel tegen en 
stond nu zoo wit als een doek toe te kijken, maar er was niets aan te doen. De 
graaf dwong haar om de bloem in de hand te nemen. Toen sprak de bloem: 
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“Slechte zuster, slechte zuster, 
gij hebt mij vermoord, 
in ’t groene gras begraven, wijst het kuiltje!” 

Toen gingen zij naar de plek waar de bloem gevonden was en daar onder de aarde 
vond men het lijkje van het kind. Het werd naar huis gedragen en in den tuin 
begraven. Men plantte de gevonden bloem op het grafje, die daar welig groeide. 
De oudste zuster moest boete doen die haar door de graaf was opgelegd en alle 
dagen gingen de ouders naar het grafje van hun kind. Zij namen dan de oudste 
mee, maar als zij de bloem aanraakt, verschrompelen alle blaadjes en beven en 
trillen juist of zij huiveren. Als de ouders of de middelste zuster de bloem aan-
raaken dan fleurde zij weer op.

73.	 sinsag	881
Faust op Waardenburg. Legende Gelderland
Moest Faust nu soms met grooten spoed
Naar Bommel met zijn wagen,
Dan was ’t: “Toe, over gindschen vloed
Terstond een brug geslagen.”
En was hij dan er over heen,
Dan moest de brug ook weer in een.

Soms nam hij wel een schepel49 garst50

En wierp die in de doornen,
En Joost, die schier van woede barst,
Brengt de uitgestrooide koornen
Eer nog de nacht van de aarde verdween,
Juist als het geweest was weer bijeen.

Dan gaat Faust soms een zak met meel
Met drabbig water mengen,
Dat Joost dan ’s morgens op ’t kasteel
Gezuiverd weer moest brengen.
Zoo toch bepeinst hij dag en nacht,
Hoe hij den duivel plagen mag.

49 Maatvat (inhoudsmaat; een kwart mud).
50 Gerst.
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Dus diende hem, met norsch gebrom,
De duivel zeven jaren,
Maar Joost zag nauw dat tijdstip om
Of greep Faust bij de haren
En vloog straks met dien rijken buit
Te Waardenburg het venster uit.

74.	 sinur	250A
De hemelsleutelbloem: een legende
Sint Pieter trof voor ’s hemels poort
Een dichten drom van zuivere zielen,
Fluks grijpt hij naar zijn sleutelring,
Dien hij van Jezus zelf ontving.
(vergeten: ... vielen.)

Zij vielen, velen dagen lang,
- Hij kreeg, dat spreekt, heel spoedig and’ren -
En kwamen, wis voor God den Heer,
Dicht bij een kerk, op ’t kerkhof neer,
De beide sleutels bij malkand’ren.

Nauw raakten zij den heiligen grond,
Of ijlings sproot er, waar zij lagen,
Een schoone bloem uit de aarde voort,
Wier naam nog nimmer was gehoord,
Omdat geen menschen haar nog zagen.

Een weeze zag haar, toen zij vroeg
In rouw bij ’t oudergraf kwam bidden.
En weldra ging de mare rond,
Hoe zij de beide sleutels vond,
En het lieflijk plantjen in hun midden.

En ’t vroom gemoed heeft haar den naam
Van hemelsleutelbloem gegeven,
Want met den hemel in ’t verschiet
Kent ’s menschen hart de wanhoop niet
Hoe menig traan ook ’t oog ontvliet,
Om ’t bitt’re jammerwee van ’t leven.
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Verteller: Mevr. Deenik-Bronner
Woonplaats: Haarlem (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Harderwijk (Gelderland)
Vroegere woonplaats: Medemblik (Noord-Holland)
Geboortedatum: 1819
Datum van inzending: 26 november 1893
Opmerkingen: mevrouw Deenik-Bronner heeft als kind van 1819 tot 1824 in 
Harderwijk gewoond. Haar vader was officier in het leger. Het verhaal is afkom-
stig uit een brief van mevrouw Deenik-Bronner van 26 november 1893, waarin ze 
zegt verder geen sprookjes te kennen. Ze zendt later nog wel een schriftje in van 
haar dochter (zie hierna). Uit de brief van 26 november 1893 blijkt dat mevrouw 
Deenik-Bronner zelf kinderen heeft die in Medemblik gewoond hebben.
Aantal verhalen: 1

75.	 at	780	
Sprookjes kan ik mij niet herinneren als eenige woorden, die ik wil opschrij-
ven. Van 1819 tot 1824, mijne eerste levensjaren, woonde ik in Harderwijk; mijn 
vader vertelde ons zeer veel in den schemer, doch daar hij officier was, waren 
dat meestal militaire grappen en verhalen. Slechts een keer herinner ik mij, dat, 
waarschijnlijk waren mijn ouders uit, de meid en de baker ons het een en ander 
verhaalden, dat mij zeker om de akeligheid is bijgebleven.
Een moeder en een vader vermoordden hun kind en stopten het onder den grond 
en dachten, dat niemand het nu kon gewaar worden, doch, kort daarna groeide er 
uit die plek een handje en liet zich een stem hooren: “Mijn vader en mijn moeder 
hebben mij vermoord.”
Nu komt mij voor, dat dit een rijmpje is geweest, waarin ook gezegd wordt de 
reden van de moord. Dat de ouders gestraft worden, staat mij ook voor.
Dat wij kinderen maar nauwlijks na[ar] bed durfden, is zeker. Dit verhaal hoorde 
ik ook nooit meer om er een geheel van te kunnen maken; en of het in een boekje 
werd aangetroffen, weet ik ook niet.

Verteller: dochter Deenik
Woonplaats: Haarlem (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Medemblik (Noord-Holland)
Vroegere woonplaats: Beverwijk? (Noord-Holland)
Geboortedatum: 1865
Datum van inzending: 1894
Inzender: mevr. Deenik-Bronner
Opmerkingen: Het ongedateerde schriftje van dochter Deenik wordt ingezon-
den door mevrouw Deenik-Bronner. Kennelijk is de dochter een nakomertje, 
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en woont zij mogelijk (weer) bij haar moeder in. Op de achterkant van het 
schriftje heeft Boekenoogen “Beverwijk” genoteerd, en in een latere publicatie 
in Volkskunde dateert Boekenoogen twee verhalen uit het schriftje in 1894. In 
het schriftje wordt ook over Beverwijk gesproken, en de schrijfster noteert: “Dit 
alles is nu ongeveer twintig jaren geleden; nu ben ik 29 jaren oud.” Uit de brief 
van 26 november 1893 blijkt dat mevrouw Deenik-Bronner zelf kinderen heeft 
die in Medemblik gewoond hebben.
Aantal verhalen: 4

76.	 at	1525
Een sprookje
Er was eens een vader, die had een eenige zoon. Die zoon had hij alles laten lee-
ren, wat er maar te leeren viel. 
Op een goeden dag zei de vader: “Jongen, luister eens. Wat zoudt gij nu gaan 
beginnen? Gij zijt mijn eenig kind en erfgenaam, ik ben schatrijk. Gij hebt alles 
geleerd. Zeg mij nu eens wat gij wilt beginnen?”
“Vader,” sprak de zoon, “’t is waar, ik heb veel geleerd, maar toch nog niet alles. 
Rooven en stelen heb ik nog niet geleerd, en dat wil ik toch ook kennen.”
De vader schrok geweldig en zeide: “Maar jongenlief, wat wilt gij nu beginnen?! 
Rooven en stelen! En gij zijt schattenrijk.”
“Dit is alles wel waar,” zei de zoon, “maar vader, die schatten kunnen u of mij 
afgenomen worden en als ik dan in ’t rooven en stelen bekwaam ben, kan ik ook 
daarmede de kost winnen, als al het andere mij niet baten mocht.”
De vader schreide en weeklaagde zeer over zulk een onbegrijpelijke wensch van 
zijn kind, doch hoe hij ook bad, dreigde of smeekte: zijn zoon wilde rooven en 
stelen leeren.
Toen nu de vader zag, dat aan zijn zoon’s besluit niets te veranderen viel, ging 
hij naar een Rooverhoofdman, en verstond zich met hem, om zijn zoon bij hem 
in de leer te doen.
Het eind en beslot van dit gesprek was, dat de zoon voor een jaar onder de 
roovers opgenomen zoude worden, doch dat hij, evenals in alle vakken, voor hij 
heenging, een proefstuk van zijn bekwaamheid af moest leggen. En zoo gedaan.
De zoon kwam bij de roovers, stal en leerde zoo veel hij kon, en toen het jaar nu 
bijna om was, herinnerde hij de Hoofdman aan zijn vertrek.
“Zeer goed,” zei deze, “gij kunt vertrekken, maar gij weet ook de voorwaarde.”
“Welnu,” zei de zoon, “leg mij maar een proefstuk op.”
“Zie hier,” zei de Hoofdman, “er zal door het bosch een boer komen, zittende op 
een paard, en achter het paard loopt een schaap met een schelletje onder de keel; 
het schaap zit aan het paard zijn staart vastgebonden. Nu moet gij het schaap 
stelen, ook het paard, en de boer naakt in een put zien te krijgen, doch alles alleen 
volbrengen.”
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Hij beloofde nu dit bewijs van bekwaamheid af te leggen.
Nu begon zijn arbeid: hij klom in een boom, en nadat hij eenige uren geduldig 
gewacht had, jawel, daar kwam de boer te paard aan, en het schaap er achter. In 
de verte hoorde hij het gerinkel al van het schelletje. Nu klom hij uit de boom, 
en verschool zich er achter. Toen de boer gepasseerd was, ging hij hem stilletjes 
achterna, maakte de lus die om het schaap’s kop zat wat wijder, schoof het toen 
over de kop, en liet lus en belletje achter het paard hangen. Toen bracht hij het 
schaap naar een hem bekende plaats. Daar hij de weg in ’t bosch beter wist als de 
boer, nam hij een zijweg, en kwam zoodoende weer op een punt aan de groote 
weg, waar de boer voorbij moest.
De boer, nadat hij een poosje doorgereden had zonder erg, want hij hoorde toch 
steeds het schelletje, keek eens om, en o wee! daar miste hij zijn schaap. Hij keek 
de lus na, en bemerkte dat die over de kop van het schaap geschoven was. 
“Dat arme dier,” dacht hij, “ik zal het eens gaan zoeken, het zal stellig anders in 
’t bosch verdwalen.”
Om ook tusschen het kreupelhout te kunnen zien, ging hij te voet, en bond zool-
ang zijn paard aan een boom vast. Hij had volstrekt geen idee dat het schaap 
gestolen was. 
Terwijl hij alzoo naar zijn schaap zocht, kwam de leerling van de roovers, en 
sneed het paard los, bracht het weer in veiligheid, en ging toen luid schreeu-
wende, aan een put in dat bosch zitten. 
De boer, die na al zijn zoeken zijn schaap toch niet vond, keerde teleurgesteld 
naar de plaats waar zijn paard stond, terug. Doch verbeeld je zijn schrik, toen hij 
ter plaatse gekomen, zijn paard verdwenen vond. 
Nu moest hij toch wel denken dat hij bestolen was. Die arme boer, wat was hij 
verdrietig. Terwijl hij nu stond te denken hoe toch maar het gaauwste uit het 
bosch te komen, voordat het donker werd, hoorde hij een erg leven en geschrei, 
niet ver van hem af. Op dat geschrei afgaande, kwam hij bij de put, waar de 
rooversleerling zat, en vroeg toen, wat hem toch scheelde.
“Ach, goede man,” zei de roover, “ik ben een koopman in goud en juwelen. Ter-
wijl ik door het bosch ging zijn roovers mij komen overvallen, en hebben mij 
mijn kostbaarheden afgenomen; nu ben ik een arm man geworden.”
“Zoo, arme stakker,” zei de boer, “dan zijn wij lotgenooten, want o! ik weet ook 
niet wat ik beginnen moet, zeker wel die zelfde roovers hebben mijn paard en 
schaap gestolen.”
En ook de boer begon nu te jammeren. 
“Stil man,” zei de roover, “ik zal je eens wat vertellen, houd je maar stil over je 
verlies. Zie je die zwarte stip daar in die put? Nu dat is juist het kostbaarste kistje, 
daar zitten mijn juwelen in. De roovers hadden al zoo’n vracht, en zij dachten 
dat dit maar een kistje met zilver was. Nu hebben ze het maar zoolang in de put 
gegooid om het later te komen halen.”
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“Nu,” sprak de boer, “haal het er dan uit, dan hebt gij toch nog uw schat 
weerom.”
“Och, goede, beste man,” sprak de roover, “ziet gij dan niet dat ik half dood van 
angst en narigheid ben; neen, dat wilde ik liever dat gij het er uithaalde, ik beloof 
je, gij krijgt wel twee paarden en een schaap van mij terug.”
Nu, hierna[ar] had de boer ooren.
“Maar hoe kom ik in de put? En wat zal ik nat worden.”
“Daar is raad op,” zei de roover, “kleed je geheel uit, ga dan op dien emmer zit-
ten, dan laat ik je zakken, hebt gij het kistje, en roept gij, dan haal ik U weer op, 
en kunt gij U aankleden, dan zijt gij droog, en krijgt van mij uw belooning.”
Zoo gezegd, zoo gedaan: de boer zich ontkleed, ging op de emmer zitten, de 
roover liet hem zakken, en toen de boer riep: “Ik voel geen kistje!” sprak de 
roover: “Dat wil ik best gelooven, vriend! Blijf nu maar een poosje zoo zitten.”
Hemel, wat stond die boer een doodsangst uit, doch de rooversleerling lachte 
in zijn vuistje, ging naar zijn makkers en vertelde van het goed gelukken zijner 
opdracht.
Nu gingen al de roovers, waarbij ook de Hoofdman en de leerling, allen als heren 
gekleed naar het bosch, vonden daar het schaap en het paard, en bij de put geko-
men, zagen zij de boer naakt in de put zitten. Hij kon haast niet meer spreken 
van koude en doorgestaane angst, dat hij daar in die put zou moeten omkomen.
De heeren roovers haalden hem nu naar boven en vroegen hem, hoe hij toch 
zoo, en nog wel ontkleed in die put kwam. De arme boer vertelde, nadat hij wat 
bijgekomen was, zijn wedervaren. 
Toen hij alles verteld had, zei de Hoofdman: “Je bent toch eigentlijk een stomme 
boer, want wie gaat er voor een vreemde kerel naakt in een put kruipen. Zoudt gij 
die vent nog kennen? Zie eens in ’t rond of hij ook bij dit koppeltje heeren is.”
“O, neen! edele heer,” zei de boer, “dat zou ik niet eens durven denken, het was 
volstrekt geen heer, maar een gemeene roover, als koopman gekleed.”
“Nu,” zei de hoofdman, “die vent beloofde je twee paarden en een schaap: hier 
heb je een beurs met geld, daar kunt gij het nu voor koopen, voor je angst moogt 
gij wel wat hebben ... maak nu maar dat gij weg komt.”
Toen keerde de hoofdman zich tot de zoon, en sprak: “Gij hebt getoond, een 
man van het vak te zijn. Uw proefstuk is volkomen geslaagd, gij kunt met deze 
lofspraak als diploma vertrekken, hoewel wij U noode zien gaan. Mocht er echter 
voor U een nare tijd aanbreken, wij zullen U weer met open armen in ons gilde 
opnemen.”
En zoo keerde de zoon naar zijn vader terug.

77.	 at	1791
Er waren eens twee broêrs: de een was wijs en de andere gek. Zij hadden te samen 
een zak vol nooten gestolen. 
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De wijze zei tegen de gekke broer: “Ga jij nu de nooten delen, dan ga ik in dien 
tusschentijd dat schaap stelen, dat wij in het weiland zagen loopen.”
“Goed,” zei de gek, “dan zal ik een veilig plekje zoeken, waar wij den buit deelen 
kunnen.”
Hij ging toen het kerkhof op, en klom over de muur van het doodsbeenderenhok 
en aldaar ging hij de nooten verdeelen. Terwijl hij telkens twee nooten uit de zak 
haalde, had hij twee hoopjes gemaakt.
Bij elke twee zeide hij: “Dat ’s voor mij, dat ’s voor jou.”
De koster, nog laat in de kerk zijnde, hoorde aan de kant van het kerkhof eenig 
gerucht, luisterde, en hoorde dat het uit het beenderenhok kwam. Nog eens luis-
terende, hoorde hij duidelijk zeggen: “Dat ’s voor mij, dat ’s voor jou.”
Met verwilderd gezicht, bleek van angst, kwam hij bij de pastoor aan en zeide: “O, 
mijheer pastoor, nooit, nooit durf ik meer de kerk in! Zouden wij op het einde 
der dagen zijn? Ik geloof dat de engelen en de duivels aan ’t beenderen tellen zijn, 
duidelijk hoorde ik bij herhaling zeggen: ‘Dat ’s voor mij, en dat ’s voor jou.’”
“Kom, malle vent!” zei de pastoor, “spookt het ook in je hoofd? Van al je vertel-
sels geloof ik niets.”
De koster zei: “Mijnheer pastoor, als U niet mee gaat kijken wat er is, durf ik 
nooit meer in de kerk.”
De pastoor nu, een oud en rumathiek man, ging op zijn stokje geleund, mee naar 
de kerk en jawel, van de kerkhofzijde, hoorde hij ook telkens: “Dat ’s voor mij, 
en dat ’s voor jou.”
“Maar,” sprak de pastoor, “nu heb ik het wel gehoord, maar nu zou ik het ook 
graag willen zien.”
“Ik niet, mijnheer pastoor! Bij mijn ziel en zaligheid! Ik niet.”
“Nu, gij behoeft niet te kijken,” zei de pastoor, “doch de muur is mij te hoog, 
als gij nu ‘bok, bok’51 wilde gaan staan, dan klim ik op uw rug, en kan ik zoo in 
het beenderenhok zien.”
Dat wilde de koster dan wel, en toen de pastoor op zijn rug stond, ja, toen kon 
hij net over de rand heen zien. 
De gek nu, door het geruisch dat zij maakten, opmerkzaam geworden, dacht dat 
’t zijn broêr was, en zeide: “Zoo, ben je daar! Wacht, dan zal ik hem meteen maar 
den nek afsnijden!”
Groote schrik van de koster; hij dacht dat ’t om zijn hals te doen was. Hij aan de 
haal, en liet de pastoor vallen, en de goede man, die zooveel jaar met rumathiek 
gesukkeld had, kon nu ook weer goed loopen van de schrik.

51 Gebukt (zoals bij ‘bokje springen’).
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78.	 at	555
Er was eens een arm man, die ging in zijn vrije tijd aan ’t visschen. Toen hij nu 
al een poos gezeten had zonder iets te vangen, kreeg hij eindelijk een vischje te 
pakken. Hij wilde het in zijn korfje doen, doch verbeeld eens zijne schrik, daar 
begon op eens de visch te spreken. 
“Och goede man,” zei hij, “laat mij toch weer los, laat mij weer zwemmen.”
“Maar vischje,” zei de man, “kunt gij spreken?”
“Ja,” zei de visch, “laat mij toch asteblieft weer zwemmen, ik ben eigentlijk geen 
visch, maar een betooverde prins, tot mijn straf moet ik als visch rondzwemmen 
tot ik verlost word. Als gij mij nu in ’t leven laat, kunt gij wat van mij vragen, 
dan zal ik u dat geven.”
Nu liet de man de visch weer zwemmen en vertelde aan zijn vrouw zijn avonduur.
“Hebt gij hem niets gevraagd?” zeide zijn vrouw; “ga dadelijk weer terug naar 
de visch en vraag of wij geld krijgen om een huis te koopen.”
De goede, arme man ging weer terug naar het water, want, ofschoon hij tevreden 
was met zijn hutje, hij was erg bang voor zijn vrouw, want zij was een booze 
vrouw. 
Toen hij nu weer op de plaats kwam waar hij de visch gevangen had, riep hij:

“Vischje, vischje uit het meer
’k Bid U, kom eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
’k Heb een boodschap van mijn vrouw.”

Toen begon het water op eens te bruischen, en daar kwam het vischje aange-
zwommen. 
“Wel baas,” zei de visch, “ik ben blijde dat gij gekomen zijt, nu kan ik U mijn 
dankbaarheid tonen: wat wilt gij dat ik voor U doen zal?”
Toen vertelde de man, dat zijn vrouw geld wilde voor een huis. 
“Geld kan ik U niet geven,” zei de visch, “maar gaat maar naar uw vrouw terug, 
zij woont al in een mooi huis.”
De man bedankte de visch, en ging naar zijn vrouw terug. Toen hij bij zijn hut 
kwam, wist hij niet wat hij zag, in plaats van de hut stond er een prachtig huis. 
“Nu vrouw,” zeide hij, “wat zegt ge hier van? Is ’t nu naar je zin?”
“’t Lijkt er niet naar,” zei de booze vrouw, “bij een mooi huis behooren mooie 
meubelen en kleeren, ga dus maar weer naar de visch, en vraag hem hierom.”
De goede man durfde niet tegenstribbelen en ging. Bij het meer gekomen, riep 
hij weer:

“Vischje, vischje uit het meer
’k Bid U, kom eens even weer
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Hoort eens wat ik zeggen wou
’k Heb een boodschap van mijn vrouw.”

Daar kwam de visch weer aanzwemmen.
“Wat hebt gij?” vroeg ze, “hebt gij wat vergeten?”
“Ja,” zei de man, “mijne vrouw wil zoo graag mooie meubelen en kleêren hebben.”
“Gaat maar heen,” zei de visch, “uw wensch is al vervuld.”
De goede man kwam te huis, en vond alles zooals zijn vrouw eerst gewenscht 
had. Doch nu was zij nog niet te vreden; zoo als zij het had, hadden veel men-
schen het, neen, dan wilde zij liever Koningin zijn. 
De man zei: “Maar vrouwtje, dat gaat immers niet, gij kunt toch alles niet krijgen 
wat gij begeert, kom wees nu maar te vreden.”
Doch de vrouw schold en raasde zoo, zoodat de arme stakker maar weer naar de 
visch toe ging. 
Hij riep weer:

“Vischje, vischje uit het meer
’k Bid U, kom eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
’k Heb een boodschap van mijn vrouw.”

Daar kwam de visch met gedruisch aanzwemmen en schreeuwde: “Wat hebt gij 
nu weer, man?”
“Ach, goede Prins,” zei de man, “nu wil mijn vrouw weer Koningin worden.”
“Gaat maar heen,” zei de visch, “zij is ’t al, maar laat zij nu ook tevreden zijn.”
Toen de man nu bij zijn vrouw kwam, och ja, daar zat zij als Koningin op de 
troon, omgeven van hofdames. Haar man durfde haar bijna niet aanzien, zoo’n 
pracht straalde van haar af, doch het boze wijf wilde almeer. 
“Ga terug,” zeide zij, “en zeg aan de visch dat ik God wil zijn.”
De goede man raadde haar aan verstandig te zijn en nu tevreden te wezen, doch 
zij werd boos, kwaad, nijdig en zei: “Ga, zeg ik U, ik ben Koningin en kan U 
gebieden.”
Met loome schreden ging de man nu weer na[ar] de visch, en riep weer:

“Vischje, vischje uit het meer
’k Bid U kom eens even weer
Hoort eens wat ik zeggen wou
’k Heb een boodschap van mijn vrouw.”

Daar begon het op eens te donderen en te weerlichten, het water werd zwart, en daar 
kwam de visch aanzwemmen en riep met donderende stem: “Wat is er nu weer?”
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De man zei nu, dat zijn vrouw God wilde zijn. 
“Gaat maar heen,” zei de visch, “zij zit alweer in haar hut, dat booze mensch.”
En zoo kwam het ook af. Toen de man weer thuis kwam, zag hij zijne vrouw 
weer in de hut zitten, maar nu nog boozer en ontevredener, als toen zij eerst arm 
was, want nu had zij de rijkdom leren kennen, en door haar eigen schuld was 
zij nu weer arm geworden. De goede man leefde nog altijd tevreden voort, want 
ook in de rijkdom en armoede, was hij tevreden geweest.

79.	 sinsag 891 & sinsag 414
Als men zijn ouders slaat, zal je hand het graf uit groeien. En, luidt een verhaal in 
Beverwijk, dat een kind terwijl het op de vader zijn knie zat en vreeselijk vloekte, 
waar de ouders nog wel om lachten, door de ruiten heen, door de duivel gehaald 
werd, welke er ter helle mee vloog; en tot een eeuwige gedachtenis, bleef het 
vleesch van het jonkske aan de stukken van het ruit (van het glas) zitten, en het 
glas kon nooit vernieuwd worden, want als ’t des avonds gemaakt was, vond men 
het kapotte ruit met het vleesch er aan, des morgens weer op die plaats zitten.

Verteller: P.S.L. van Deinse
Woonplaats: Groningen (Groningen)
Beroep: leerlinge van de kweekschool
Opmerking: correspondente geeft informatie over Enschede.
Datum van inzending: 20 maart [1894?] en [onbekende datum] 1894
Aantal verhalen: 2

80.	 at	960
Eene oude vrouw in Enschede, wonende aan den straatweg Enschede naar Gro-
nau, vertelde mij, lang geleden, het volgende als ‘waar gebeurd’:
Een man, die met veel geld bij zich, dien weg ging, werd aangevallen door een 
ander, die hem vergezelde of hem tegenkwam (dat ben ik vergeten), maar die in 
alle gevalle wist, dat de eerste eene groote som gelds bij zich had. Er volgde een 
hevige worsteling, waarvan het slot was, dat de eigenaar van ’t geld doodelijk 
verwond werd en om wraak riep.
“Wie zou u wreken?” vroeg de ander spottend, “er is niemand, die ons hier ziet!” 
Maar de eerste zei, stervend: “De blaêre op de beume zölt di verroan!”
Met het gestolen geld maakte de moordenaar goede zaken. Hij kwam tot groot 
aanzien, huwde eene rijke vrouw en bewoonde eene prachtige villa. Op zekeren 
dag stond hij voor ’t venster en keek gedachteloos naar de wiegelende bladeren 
die tegen de ramen tikten. 
“De blaêre op de beume zölt di nog verroan,” schoot hem opeens door de 
gedachten en hij moest glimlachen als hij aan dien onzin dacht. Maar zijne vrouw 
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vroeg, waarom hij lachte en hield aan, toen hij een ontwijkend antwoord gaf, tot 
hij haar eindelijk de ware reden verteld had. Ze kreeg toen zoo’n afschuw van 
haar man, dat ze nergens van wilde hooren en hem aanklaagde: “De blaêre op de 
beume” hadden hem dus nog verraden!

81.	 tm	2602
Spotlied op plaatsnamen
Winsumer gladhakken
Garnwerder gortvreters
Ekamper knollentrekkers
Beert(a)ster knullen
Harlinger tobbedansers
Eenrumer doodstekers
Pieterbuurder witboksen
Medumer aierleggers
Finsterwolder Turken (goed bespraakt)
Surhuisterveenster bekopsnijders
Ureterpster anbreide hoazen (kousen)
Drachtster kalverstaarten
Leeuwarder galgelappers (de Leeuwarders waren zóó arm, dat ze zich geen 
nieuwe galg konden aanschaffen, maar de oude oplapten)
Menaldumer beeren
Dronrijpster oksen (naar hun wapen, waarin twee aaneengekoppelde ossen)
Berlikumer honden
Langeweerder dykwortels
Wirdumer toor(toren)vretters.

Verteller: A. Dickma - Van Loosen
Woonplaats: Enkhuizen (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

82.	 at	780
Het kruisje van Fibelion
Het versje luidt:

Moeder, Jantje heeft mij vermoord
Al om het kruisje van Fibelion,
Is dat geen bitter dood?
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Verteller: “Drie Hollandsche dames in Amerika”
Datum van inzending: 11 mei 1894
Woonplaats: Cedar Rapids, Iowa, USA
Opmerking: de ingezonden informatie gaat over Noord-Holland.
Aantal verhalen: 1

83.	 at	927
Op Elie ga ik. 
Op Elie sta ik
Op Elie ben ik welgemoed
Op Elie draag ik mijn vleesch en bloed.
(Opl.: muilen met vacht)

Verteller: Mej. J.A. Elderink
Woonplaats: Enschede (Overijssel)
Datum van inzending: (12) juni 1894
Aantal verhalen: 6

84.
Tot voor omstreeks 300 jaren waren er nog wolven in deze streek. De laatste 
werd gedood onder de volgende omstandigheden: op de Eekmaat, een groote 
weide, door eiken omringd, aan den Gronauschen weg, graasden dagelijks een 
achttal koeien en twee ossen, die ’s avonds zonder geleide naar hun stal terug-
keerden. Op zekeren avond kwamen de koeien met slechts één os in de boeren-
woning terug. Toen men den os des anderen daags nog miste, ging men naar de 
weide, en vond daar den os, die met zijne hoornen eenen wolf aan een boom 
gespiest had. De wolf leefde nog, en werd door de boeren afgemaakt. Men nam 
den os mede naar huis. Toen hij zijn vroegeren kameraad wederzag, aan wien hij 
altijd zeer gehecht was geweest, viel hij in woede op hem aan, en doorboorde 
hem, uit wraak, dat deze hem den vorigen dag in zijn benarden toestand aan zijn 
lot had overgelaten. 

85.	 sinsag	281
In de veertiende eeuw heeft de pest, de zoogenaamde “zwarte dood”, in den 
omtrek van Enschede hevig gewoed, zoodat er aan den Enscheder Esch nog 
slechts aan drie haardsteden vuur glom. Toen het zoogenaamde Holter Höfken 
voor ’t eerst weer door menschen werd bezocht, kwam hun eene wolvin met vier 
welpen uit de bedstede tegemoet springen. De pest waarde rond in de gedaante 
van een blauw vlammetje, dat door schoorsteen of deur de woningen binnentrad 
en het gehele huis uitmoordde. Op eene der hofsteden, waar de geheele familie 
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aan den middagdisch zat, zag de knecht het blauwe vlammetje door de open deur 
aankomen. Hij zette zich een oogenblik in het “stiepelgat”52 van de ”niendure”53. 
De knecht snelde toe, plaatste den stiepel in het gat, en zette zoo het vlammetje 
gevangen. Van dat oogenblik was de pest uitgeroeid. 

86.
Aan het Aamsveen is een diepe kolk, de zoogenaamde Grenzelooze Plas. Aan 
den oever zit des nachts een jager, veroordeeld den kolk met een vingerhoed leeg 
te scheppen, tot straf, dat hij op zondag gejaagd heeft.

87.	 sinsag	333
In de Bruggersteeg spookt des nachts een kalf zonder kop. Het rinkelt als glas, en 
valt op een gegeven oogenblik in elkaar. Wie het ziet, heeft geen gezond uur meer.

88.	 sinsag	333	
Aan den Kuipersdijk spookt ’s nachts eene veulen zonder kop.

89.	 tm	2602
Spotversjes op plaatsen in den omtrek
Einschede is ’ne stad 
Hengel is nog wat 
Meer Boorne54 is ’n gat.

Verteller: P.F. van Elfrinkhof
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 2 april en 3 mei 1894
Aantal verhalen: 2

90.	 at	513
Wat sprookjes betreft heb ik een flauwe herinnering van een verhaal van drie 
mannen, welke een opdracht hadden gekregen om een verborgen schat te zoeken, 
welke in de diepte der zee was verborgen.

52 Het gat van de stiepel, een uitneembare middenpost of stijl (de middelaar). Het wnt 
xv, kol. 1588 citeert over de stiepel Jacob van Lennep: “Twee groote deuren elk wederom 
in een boven- en onderdeur verdeeld [...], die zich in ’t midden vereenigden tegen een 
beweegbaren stijl, of zogenaamden stipel, die weggenomen werd, zoo dikwerf er wagens 
moesten worden binnen gereden.”
53 Onderdeur.
54 Borne in Overijssel, nabij Enschede en Hengelo.
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Een der vrinden, een stoute drinker, dronk de zee leeg, daardoor ontdekte de 
ander, die zeer lang was en zeer ver kon zien, de schat in een klein doosje of 
kistje, omsloten door tal van anderen, als een nest trommels. Wat de funktie van 
de derde heer was, weet ik niet meer, noch de goede samenhang; misschien kan 
dit als leiddraad dienen.

91.
Dan nog een verhaal van aardmannetjes, een met zeep besmeerde trap, enz.
Uwe weetgierigheid omtrent het sprookje der aardmannetjes kan ik slechts ten 
deele bevredigen; met eenige moeite ben ik te weten gekomen, dat de hoofdin-
houd op ’t volgende neerkomt:
Een meisje dwaalde in het veld; onder ’t bloemen plukken vond zij eene ring en 
deze willende oprapen ging een luik open. Hieruit kwamen een aantal aardman-
netjes, die het meisje medenamen naar beneden en haar dwongen hard te werken. 
Zij zon op wraak en plaagde haar meesters op allerlei wijze, ’t zij als zij de trap 
onder ’t luik af moesten gaan haar (de trap namelijk) eerst met zeep te besmeeren, 
dat de Heinzelmännchen55 holderdebolder er af vielen, ’t zij de stoelen en ’t bed 
of bedden, die er beneden ook al schenen te zijn, met spelden te doorsteken, ’t 
geen natuurlijk een algemeen gegil veroorzaakte, enz. enz.
Zie hier, geachte heer, alles wat ik hieromtrent ben machtig geworden.

Verteller: Mej. J.P. van der Feen
Woonplaats: Beverwijk (Noord-Holland); Rotterdam (Zuid-Holland)
Vroegere woonplaatsen?: Domburg, Oostburg (Zeeland)
Datum van inzending: vóór 20 oktober 1894
Opmerking: Mevrouw Van der Feen correspondeert met Boekenoogen terwijl 
ze in een verhuizing zit van Beverwijk naar Rotterdam. De verhalen zijn waar-
schijnlijk nog afkomstig uit de periode dat ze in Beverwijk woonde.
Aantal verhalen: 2

92.	 at	720
Jantje met den molensteen
Uw verhaal van Jantje met den molensteen (Nieuws v/d Dag 30 jan.) heeft een 
ander begin dan het mij bekende. Mijn begin is aldus:
Jantje en zijn zusje Mietje hadden een booze stiefmoeder. Vooral Jantje, de lieve-
ling van zijn vader, was zeer door haar gehaat. Zij poogt hem te vergiftigen en 
roert in zijn bord rijstebrij vergift. Maar Mietje heeft het gezien en terwijl de 

55 Duitse benaming voor kabouters of aardmannetjes.
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stiefmoeder omkijkt, geeft ze Jans bord aan den hond en zet een goed bord in de 
plaats. Jantje komt dus vrij. 
Daarop smeert de stiefmoeder groene zeep op den trap en zegt Jantje naar boven 
te gaan en zijn klompjes maar aan te houden, in de hoop, dat hij zal uitglijden en 
dood vallen. Maar wederom is Mietje zijn schutsengel. 
Ten derden maal, als Mietje afwezig is, roept de stiefmoeder Jantje en vraagt hem 
of hij zijn hoofd op ’t hakbord wil leggen, dan kan zij zien of ’t mes scherp 
genoeg is. Het onnoozele Jantje doet het en de booze vrouw doodt hem dan en 
begraaft hem in den tuin. 
Jantje verandert in een vogel, krijgt voor zijn mooi gezang allerlei moois en voor 
stiefmoeder een molensteen. 
Het slot is dus als ’t uwe.

93.	 at	780
Het Gouden Spinnewiel
Een vader had drie dochters. De jongste was een en al liefheid, de oudste twee 
daarentegen vol boosheid en bedrog. Op een keer gaat de vader op reis en vraagt 
aan zijn dochters, wat hij voor moois zal meebrengen. De oudste wenscht een 
gouden hoed, de tweede de wereld in een doosje en de jongste een gouden 
spinnewiel. (De jongste was buitengewoon eenvoudig en zal misschien een hou-
ten spinnewiel gevraagd hebben, waarvan mijn kindermeid een gouden gemaakt 
heeft.) De vader brengt al die geschenken mee. De jongste dochter is nu altijd 
bezig voor de arme menschen kleeren te spinnen. De oudste meisjes hebben 
spoedig genoeg van haar geschenken en als de vader weer eens op reis gaat, dood-
den zij haar zuster uit jaloerschheid over ’t spinnewiel. Zij begraven haar aan 
den kant van een sloot. De vader mist bij zijn terugkomst zijn jongste dochter 
en de twee oudere veinzen ook groote droefheid. Op een avond gaat de vader 
wandelen en komt langs de plek, waar de dochter begraven ligt. Op die plaats 
groeit riet. Een boer, die van zijn werk komt, snijdt uit dat riet een fluitje voor 
zijn zoontje. Zoodra zijn jongen erop blaast, klinkt het: 

“Oh, jongentje lief, oh jongentje lief, 
Mijn zusters hebben mij vermoord, 
Al om het gouden spinnewiel, 
Hebben ze me in ’t zand gesmoord.”

De boer blaast er op en nu klinkt: “Oh, man lief, oh man lief,” enz. De vader 
komt dichter bij en vraagt aan den boer en zijn zoontje, waarom ze zoo verbaasd 
kijken. De boer geeft hem het fluitje en nu klinkt het: “Oh vader lief, oh vader 
lief.” enz. De vader neemt het fluitje mee en geeft het aan zijn dochters om op 
te blazen. En nu klinkt het:



138 Vertelcultuur in Nederland

“Oh zuster lief, oh zuster lief, 
Gij hebt mij vermoord.” enz.

De plaats, waar de zuster begraven ligt, wordt omgespit en men vindt het meisje 
even lieftallig als bij haar leven terug. Zij keert ook weer in ’t leven en de booze 
zusters werden in 4 stukken ieder op de hoeken van de straten begraven.

Verteller: Mej. M.A. Ferwerda
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 6 en 16 april 1892
Aantal verhalen: 4

94.	 at	366
Het volgende is mij verhaald en heb ik voor zoo ver ik weet nooit gelezen.
Er was eens een rijk heer, die een gouden kunstarm had. Toen hij gestorven was, 
was een van zijn knechts zoo hebzuchtig van het lijk op te graven en de arm (ook 
wel been) te stelen en mede naar huis te neemen. De geest van den rijke heer kon 
daar geen vrede mee hebben en ging spoken bij al de knechts. 
Elke nacht verscheen hij en riep: “Mijn arm (been)! Heb jij hem gestolen?” 
Eindelijk verraadde de dief zich, waarop hij riep: “Jij hebt hem gestolen.” 
Hij (de dief) was dus ontdekt en de arm werd vermoedelijk weer om de geest 
gerust te stellen bij het lichaam begraven.

95.	 at	956b
Van ’t Huis met de Hoofden
Mijnheer, zeer aangenaam was ik verrast door U[w] beleefd schrijven. Gaarne vol-
doe ik aan U[w] verzoek om wat ik weet omtrent het huis met de hoofden mede 
te deelen. [...] Ik zal dus zoo goed mogelijk maar beginnen met hetgeen ik mij 
herinner van ’t verhaal dat onze grootmoeder deed van ’t huis met de hoofden.
Er was eens een rijke familie woonachtig op de Keizersgracht te Amsterdam. 
Eens op een avond ging den heer met zijn familie uit, de zorg voor het huis aan 
de bedienden overlatende. De knecht was toevallig afwezig en twee dienstmeis-
jes waren te huis en besloten voor alle zekerheid alles secuur te sluiten. Na het 
avondmaal klaar gezet te hebben ontdekte de keukenmeid, Anna geheeten, dat 
het vleeschmes niet al te scherp was. Daarom begaf zij zich naar de keuken om 
het op de slijpplank aan te zetten. Daar vernemen de meisjes (nadat Anna het 
mes terdege aangezet had) duidelijk het geluid van mannenstemmen die uit den 
kelder opstegen. Het tweede meisje bedacht zich niet lang en ijlde het huis uit. 
Anna evenwel bleef en hoorde hoe de dieven (die waarschijnlijk zich in de kel-
der hadden laten opsluiten) met elkaar in overleg traden hoe het beste in huis te 
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dringen. Daar ontdekte[n] zij (de dieven) een luik dat toegang gaf in de keuken. 
Men zou één voor één door het luik in de keuken klimmen, waarop diegene die 
volgde zou roepen: “Ben je er?”
Volgde daarop “Ja”, dan zou de volgende zijn geluk beproeven totdat zij allen, 
zeven in getal, er waren. Alsdan zou de roof- en plundertocht beginnen. Anna 
stond doodsbleek maar vastberaden bij het luik met het groote scherpe vlee-
schmes in de hand geklemd. Toen nu de eerste roover zijn hoofd door het luik 
stak, sloeg zij hem vastberaden het hoofd af en trok vervolgens zijn lichaam door 
het luik, en legde het snel terzijde. 
Toen nu een zware stem vroeg: “Ben je er?”, antwoordde zij dof en zwaar: “Ja!” 
Hierop volgde nummero twee en zoo vervolgens. Nummero zeven evenwel 
vond iets niet in den haak en ging dus aan den haal. Niet lang daarna kwam de 
familie te huis. Vol ontzetting vernamen zij van den roovers en hoorden met 
bewondering van het heldhaftige gedrag van Anna. De heer gaf Anna tot beloon-
ing een prachtige diamanten ring en liet de hoofden in steen nabeitelen en aan het 
huis bevestigen, op dat een ieder aan het trouwe en heldhaftige gedrag van het 
meisje gedachtig zou zijn wanneer hij het huis voorbijging. 
(Hiermee is volgens sommige[n] het verhaal uit. Bij ons hadden wij noch een 
vervolg. Ook dit wil ik zoo goed zoo kwaad mogelijk mededeelen.)
Anna leefde nu altijd hoog geëerd en geacht bij den familie, toen de familie een 
nieuwe knecht in huis nam. De knecht, Piet geheeten, was er vooral op uit dat bij 
Anna in gunst te geraken en dit gelukte hem dan ook zoo goed dat hij aanzoek 
om haar deed en het jawoord ontving. Nu stelde hij haar voor eens een dagje 
vrijuit te vragen en haar dan met zijn oude lui in kennis te brengen. Anna stemde 
toe. De permissie der familie werd gevraagd en er werd besloten dat het paar een 
week vrijaf zou krijgen. Zij vertrokken dus. Anna was nu met haar vrijer gezeten 
in een sjees. 
Nadat zij buiten de stad eenige uren gereden hadden vroeg Anna voortdurend: 
“Zijn wij er noch niet?”
Een angstig voorgevoel maakte zich van haar meester.
Het antwoord luidde: “Noch niet, noch niet.”
Eindelijk klonk het: “Verlang je zoo naar je dood?”
Daar Anna hem in de grootste verbazing aanstaarde, vervolgde hij: “Je hebt mijn 
broêrs vermoord en nu zal je er ook aan moeten gelooven.”
Zij begreep nu dadelijk dat hij die eene roover was die ontkomen was, daar ze 
gehoord had dat er van te voren sprake was van zeven en er slechts zes door het 
luik gekomen waren. Zij reden bliksemsnel. Eindelijk zag zij een groot huis: dat 
was het roovershol en hier woonden zijn ouders. Zij hielden een herberg en de 
arme reizigers die voorbij kwamen, of er overnachtten, werden - wanneer zij geld 
of veel goed bij zich hadden - lafhartig en geheimzinnig vermoord. Anna werd 
van de wagen getild en overgeleverd aan Piet’s vader en moeder die dadelijk haar 
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stevig bonden en naar een onderaar[d]sch hol brachten. Hier had zij ruimschoots 
den tijd na te denken. Haar tegenwoordigheid van geest had haar echter geen 
oogenblik verlaten en zij had, terwijl zij gebonden werd, gezorgd door sterke 
uitzetting van haar spieren, enz. dat de koorden haar naderhand niet al te stijf 
zaten. Daarbij had zij haar diamanten ring om. Zij had die Piet nooit laten zien 
en had dien dag de steen naar binnen gedraaid, zoodat het zijn opmerkzaamheid 
niet had getrokken; terwijl zij nu zat te overleggen hoe te ontvluchten, hoorde zij 
(daar zij een verbazend sterk gehoor bezat) beraadslagen of zij dien avond dan 
wel den volgenden morgen vermoord zou worden. Haar Piet was ervoor haar 
dien zelfden avond te vermoorden, daar hij haar vastberaden karakter en moed 
kende. Vader en moeder waren echter voor den volgenden avond en ook de ove-
rige roovers, daar er dien avond noch verschillende karreweitjes op te knappen 
waren. Het gegil der slachtoffers dat tot Anna doordrong versterkte haar in haar 
voornemen al het mogelijke te beproeven om te vluchten. Zij slaagde erin om de 
koorden met de diamant stuk te snijden en daar zij ontdekt had dat er een soort 
van venster dat in een ondiepe sloot uitkwam in haar cel was, zoo werkte zij met 
al haar kracht zoo dat er een opening kwam waar door zij zich heen kon werken. 
Vervolgens knoopte zij de koorden aan elkaar en liet zich naar beneden zakken. 
Eenmaal in vrijheid liep zij door tot dat zij aan een boerderij kwam. Dit was juist 
een boer die wel eens hooi enz. aan haar heer leverde en nu smeekte zij hem haar 
te verbergen en zoo spoedig mogelijk naar A[msterdam] te brengen. De boer die 
juist een kolos[s]alen hooiwagen had klaargemaakt en den volgende[n] dag naar 
A[msterdam] er mee ging, besloot Anna hierin te verbergen. Zij verzocht hem haar 
vlak vooraan een plaats te maken in het breedst van de wagen, achter de rug van de 
boer ongeveer, en zij ging zitten op haar beenen zoodat zij met de groote hooivork 
niet te heffen was. De boer begaf zich nu te ruste en ging de volgende morgen 
vroeg op weg. Wat Anna gevreesd had, gebeurde. Nadat zij op den groote[n] weg 
gekomen waren, kwamen er eenige als boeren verkleede roovers te voorschijn en 
eischten dat de boer stil zou houden en het hooi afladen zou. De boer weigerde 
dit maar stond toe dat zij met de groote hooivork driemaal in het hooi staken. 
Wanneer hij werkelijk iemand verborg, zouden zij bloed aan de punten moeten 
zien en alsdan zou hij afladen. Het onnoozele voorkomen van den boer en zijn 
voorslag dreef hun vermoeden op de vlucht. Evenwel staken zij driemalen met 
kracht in den volgeladen wagen, maar aan geen enkel puntje bespeurden zij bloed. 
Zij lieten de boer dus gaan die doorreed en tegen den avond in A[msterdam] aan-
kwam. Anna werd spoedig verlost en kwam terug bij de familie die hoogst ver-
baasd haar ontving en liefderijk verpleegde. In het eerste kon zij door den angst 
die zij uitgestaan had niet spreken, toch weldra verhaalde zij alles. Men besloot 
omzichtig te werk te gaan. De politie werd gewaarschuwd en men wachtte de 
dingen af die komen zouden. Toen de week om was, kwam de knecht heel kalm-
pjes terug en vertelde dat Anna ziek was geworden en daarom nog wat bij zijn 
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ouders zou blijven. Men deed alsof men hem geloofde en bracht hem naar boven 
en plotseling voor Anna. Hij verschrikte wel wat, toch hield zich vrij goed, werd 
gevangen genomen en weggevoerd. Het rooversnest werd op de aanwijzingen van 
Anna gevonden en uitgeroeid en Anna woonde verder gerust bij de familie. 
Verder vermeldt de historie niet. 

96.	 at	720
Wat betreft de geschiedenis van Jantje, dit was bij ons Davidje. De stiefmoeder 
besluit om Davidje om te brengen, omdat zijn moeder zooveel van hem houdt. 
De geschenken bij ons zijn voor den vader een hoed, voor Leentje een dasje en 
voor de moeder de bewuste molensteen. Wat het lied betreft weet ik er niet meer 
van dan:

Rikkerdekik
Kijk eens wat een mooij vogeltje ben ik.
Mijn moeder slacht[t]e mij uit wraak,
Mijn vader at mij op met smaak,
Maar mijn zusje Leentje
Zocht gretig ieder beentje
En wierp ze vol schroom
Onder den lindeboom.
Van kiewiet van kawiet
Van schoone jongen David.

(Volgens mijn broêrs heeft mijn overleden mama (die op alles een liedje wist) 
ons waarschijnlijk het verhaal op rijm voorgezongen; ik ken mij alleen noch het 
bekende Rikkerkik herinneren.)56

97.	 at	2320
Ik ken een vertelsel
Van Allemarelsel
Wil je het weten,
Dan zal ik het je zeggen.
(Telkens weêr van voren af aan.)

56 In de brief van 6 april 1892 had mevrouw Ferwerda al geschreven: “Ook is er een lied 
van de schoone jongen David. Die door zijn stiefmoeder geslacht wordt en dan telkens 
verschijnt als een vogel en een lied zingt waarbij hij een geschenk naar beneden gooit en 
eindelijk wanneer de stiefmoeder denkt ook iets fraais te krijgen op haar een molensteen. 
Het lied begint: “Rikkerdekik, Kijk eens wat een mooij vogeltje ben ik.” Zoo als ik op dit 
oogenblik hoor heeft Grimm in zijn sprookjes al van iets dergelijks verhaald; ik zal dus 
maar niet vervolgen.”
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Verteller: J. Francken
Woonplaats: Bergen (Noord-Holland)
Datum van inzending: 31 januari 1892
Aantal verhalen: 1

98.	 tm	3402
Als je een leelijk gezicht trekt en dan in den spiegel kijkt, komt de IJzeren 
Hand.57

Als je stout bent en het is donker, dan komt de Tientoon en de Elfrib.58

Verteller: M. Gast
Woonplaats: Enkhuizen (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

99.	 at	927
Een man die de doodstraf moet ondergaan, zal op verzoek der vrouw worden 
vrijgesproken, wanneer zij een rijmraadsel weet op te geven, dat door de rechters 
niet te raden is.

Op Rudolf gaan ik
Op Rudolf staan ik
Op Rudolf ben ik welgemoed,
Daar ik manlief er mee
Van den dood verlossen moet.

De huid van een gestorven hond, genaamd Rudolf, was in haar muilen ver-
werkt.

57 Kinderschrik: de man met de ijzeren hand achter de spiegel deelt een klap uit (in de 
praktijk kwam de klap veelal van de ouders).
58 Hier mogelijk voorgesteld als twee personen, maar doorgaans is de Tientoonelfrib 
(Tientoon-en-Elfrib) één monster lijke boeman of (water)geest, vooral bekend in West-
Friesland. Deze kinderschrik heeft het op kinderen voorzien, vooral als ze na het donker 
nog buiten zijn. Hij zou vaak huizen in putten en water, en zou een visachtig uiterlijk 
hebben (o.a. een snoekekop). Er wordt ook wel beweerd dat het de dolende geest van 
koning Radboud zou zijn.
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Verteller: Geurts, A.H.
Woonplaats: Kerkrade (Limburg)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

100.	 tm	2500*
Roetepetoet,
Het deuntje is oet,
De kat die lekt
De schottel oet.59

Verteller: Ginniken, Charles van
Woonplaats: Zundert (Noord-Brabant)
Beroep: eigenaar van een “handelskweekerij”
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

101.	 tm	4001	&	at	2335
Hier zegt men, als het regent en de zon die schijnt: “’t Is kermis in de hel!” [en] 
als iets tot de onmogelijkheden behoort: “Met de St. Jutemis als de kalveren op 
’t ijs dansen.”

Verteller: H.C. de Graaff
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 1 april 1892
Aantal verhalen: 1

102.	 at	2030
Eene Vertelling
Een man en een vrouw vonden zamen een stuivertje. 
“Wat zullen we daar mee doen? Laat ons zamen een varkentje kopen”, zei de man. 
“Goed,” zei de vrouw, “maar dan moet het ook naar school toe gaan”, zei de 
vrouw. 
Maar het varkentje wilde niet naar school toe gaan of het moest op berrie60 of 
kruiwagen gaan. 
Toen gingen ze naar de stok.

59 Het betreft hier een slotformule van een sprookje.
60 Draagbaar.
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“Stokkie, wil je varkentje slaan, varkentje wil niet naar school toe gaan of het 
moest op berrie of kruiwagen gaan.”
“Neen,” zeit de stok. 
Toen gingen ze naar het vuur. 
“Vuurtje, wil je stokkie branden, stokkie wil niet het varkentje slaan, varkentje 
wil niet naar school toe gaan of het moet op berrie of kruiwagen gaan.” 
“Neen,” zeit het vuur. 
Toen gingen ze naar het water. 
“Water, wil je vuurtje blussen, vuurtje wil niet stokkie branden”, etc. 
“Neen,” zegt het vuur. 
Toen gingen ze naar de aarde.
“Aarde, wil je water dempen, water wil geen vuurtje blussen”, etc. 
“Ja,” zegt de aarde, maar toen zegt het water: “Jij moet mijn niet dempen, ik zal 
vuurtje blussen.” 
Vuurtje zegt: “Jij moet mijn niet blussen, ik zal stokkie branden.” 
Stokkie zegt: “Jij mot mijn niet branden, ik zal het varkentje slaan.” 
Het varkentje zegt: “Jij moet mijn niet slaan, ik zal zoetjes en zagjes naar school 
toegaan.” 

Verteller: H.B. de Groot
Woonplaats: Zuidhorn (Noord-Holland)
Datum van inzending: 11 april 1894
Aantal verhalen: 3

103.	 at	927
Eens werd er ’n man gevangen genomen. Z’n vrouw deed moeite, hem te verlos-
sen en eindelijk kreeg ze de toezegging, dat haar man in vrijheid zou worden 
gesteld, wanneer ze de rechters een raadsel opgaf, dat deze niet zouden kunnen 
raden. Dit gelukte haar. Ze nam nl. haar hondje, genaamd Lelie, slachtte het, liet 
het vel looien en toen daarvan muilen maken. Met dit schoeisel aan de voeten 
begaf ze zich tot de rechter en sprak:

“Ik sta hier op Lelie,
Ik ga hier op Lelie,
Op Lelie draag ik mijn gemoed,
Daar ik mijn man op verlossen moet.”

104.
Iemand had eens als jongeling een meisje bevrucht. Later trof hij haar in een 
trekschuit en was nu nieuwsgierig of zij ook moeder geworden was en zoo ja, 
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van welk geslacht het kind dan was. Haar het duidelijk vragen wilde hij niet en nu 
begon hij ’n raadselachtig gesprek, waarvan hunne tochtgenooten niets begrepen, 
maar waardoor hij van alles op de hoogte kwam.

“Toen ik een jongeling was,
Smeet ik een appel in het groene gras,
Ik wou weten of hij ook gevonden was?”

“Ja,” zeide zij.
“Gelijk als gij?” zeide hij (Een meisje?)
“Neen,” zeide zij.
“Gelijk als gij,” zeide zij. (Een jongen!)
“Goeie reis,” zeide hij.
“Vaarwel,” zeide zij.

105.	 tm	2602
Scheldnamen, gegeven aan bewoners van bepaalde plaatsen
Winschoten: Winschoter tellerlikkers
Westerlee: Westerleister klokkeluiders
Meeden: Maidener aierleggers
Muntendam: Muntendammer bessembinders
Veendam: Veendammer stoupschieters
Hoogzand: Hoogzandster aangebraide kousen
Pekel[a]: Pekeler metten (metten zijn lui, die zich onnoozel, erg kin-

derachtig, bijzonder aanstellen)
Finsterwolde: Finnerwolder törken
Oostwolde: Oostwolder kraaikoppen
Grijpskerk: Griepskerker smalruggen
Garnwerd: Garnwerder gortvreters
Spijk: Spiekster blauwboksems
’t Zand: Zandster handstokken
Uithuizermeeden: Meister ketelschieters
Noordwijk: Noordwieker rötten
Winsum: Winsummer gladhakken
Obergum: Obergumer witborstjes

Overigens zijn het hier van alle dorpen in ’t Westerkwartier “katten”, en schelden 
de kinderen mekaar uit met nevenstaand rijmpje:

Zuudhörner katten,
Springen over latten,
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Springen er bie dèl,
Maoken alle moegen en rötten kèl (verschrikt).61

Een paar scheldrijmen op dorpen zijn nog:

1. Enumatil, daar kijken ze gril62

 Daar is geen kerk of toren
 Maar als de drie uur snik63 aankomt
 Dan blaast de jong op ’t horen.
2. Saaksum is een moddergat
 Die er is, blijft er wat.
 Oldehove, die stompe toren
 Wil de koster ’t wijf vermoorden.
 Niehove is ’t stadje rond
 Daar loopen de meisjes kakelbont.
 Grijpskerk is een rozendal
 Die er is, blijft er al.
3. Waiwerd is ’n gat.
 Heveskes is nog wat
 Farmsum staon de huizen verkeerd
 Delfziel, daor hemmen ze ’t heksen leerd.

Verteller: Mej. Neeltje Groot
Woonplaats: Krommenie (Noord-Holland)
Datum van inzending: 2 januari 1892
Aantal verhalen: 1

106.	 at	720
Daar was een vader en een moeder, die hadden twee kinderen, Mietje en Jantje 
genaamd. De vader was naar zijn werk en Jantje en Mietje zouden mosterd halen. 
Mietje moest helpen het potje dragen, maar op het bruggetje sloeg Jantje het potje 
uit Mietjes handen. Mietje ging naar huis en haalde een ander potje, zoo tot de 
derde maal toe sloeg Jantje het stuk. Zijne moeder was erg boos op hem en hij 
moest in de turfschuur gaan. 

61 Begrijp: Zuidhornse katten / Springen over latten / Springen naar beneden / Maken alle 
muggen en ratten bang.
62 Boos.
63 Snik: tik of slag van een uurwerk.
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Hij moest zijn handje op het hakblok leggen en hij zei: “Moeder, wat moet dat 
beduiden?” 
De moeder antwoordde: “Dat zal Jantje dan wel zien!” en zij hakte zijn handje 
af en zoo met zijn andere handje zijn beentjes en zijn hoofd. 
Zij hakte hem fijn en kookte er soep van. De vader kwam eterstijd thuis en de 
soep stond op tafel. De vader vroeg, waar Jantje was, maar de moeder zei dat hij 
stout was geweest en geen eten kreeg. Op het laatst moest Mietje kijken in de 
schuur en toen hij er niet was, zei de moeder, dat hij zeker weggeloopen was. 
Toen zij aan ’t eten waren, zei de vader: “De soep smaakt raar. Het lijkt wel of 
er menschenvleesch in is.” 
Na het eten schudde Mietje het tafellaken uit en de beentjes bracht zij onder den 
lindenboom en het leek wel of de beentjes begonnen te leven. Mietje vertelde het 
haar moeder en deze werd bang.
De beentjes onder de lindeboom werden langzamerhand weer een geheel en hij 
ging in de boom zitten en zong:

“Mijn moeder heeft mij gehakt,
mijn vader heeft mij gegeten
en mijn zusje heeft mij geschud.”

Hij ging om kleeren naar een kleedermaker, naar de goudsmid om een goud hor-
loge en een goud kruisje en eindelijk naar de molenaar om een groote steen. 
Toen ging hij in de schoorsteen en hij hoorde zijn vader zeggen: “O, wat ben ik 
ongerust over Jantje.” 
Toen riep Jantje: “Vader, kom eens onder de schoorsteen!” en toen viel er een 
goud horloge naar beneden. 
“Mietje, kom eens onder de schoorsteen!” en die kreeg het gouden kruisje, maar 
toen Moeder onder de schoorsteen kwam, kreeg zij de molensteen op haar hoofd 
en zij viel dood neer.

Verteller: Mevr. F.G. Grouwman
Woonplaats: Groningen (Groningen)
Datum van inzending: 15 september 1892
Opmerking: als aantekening bij dit verhalende versje: “Door mijn moeder als kind 
dikwijls voorgezongen, dus in de eerste jaren dezer eeuw64 [...] te Zutphen.”
Aantal verhalen: 1

64 Dus: begin 19e eeuw.
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107.	 at	2010	i	a
Ik ging eens naar de markt en daar kocht ik een hennetje.
Toen vroegen mij alle menschen hoe dat hennetje hieten zou.
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.65

En ’s morgensvroeg op ’t rik.66

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een haan.
Toen vroegen mij alle menschen hoe die haan toch hieten zou.
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een zwaan.
Toen vroegen mij alle menschen hoe die zwaan toch hieten zou.
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een koe.
Toen vroegen mij alle menschen hoe die koe toch hieten zou.
Traptoe hiet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een paard.
Toen vroegen mij alle menschen hoe dat paard toch hieten zou.
Vlassestaart hiet mijn paard,
Traptoe hiet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een wagen.
Toen vroegen mij alle menschen hoe die wagen toch hieten zou.

65 Mandje (met hooi).
66 Op stok.
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Holderdebolder hiet mijn wagen,
Vlassestaart hiet mijn paard,
Traptoe hiet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een huis.
Toen vroegen mij alle menschen hoe dat huis toch hieten zou.
Veel gedruisch hiet mijn huis,
Holderdebolder hiet mijn wagen,
Vlassestaart hiet mijn paard,
Traptoe hiet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een meid.
Toen vroegen mij alle menschen hoe die meid toch hieten zou.
Goed bescheid hiet de meid,
Veel gedruisch hiet mijn huis,
Holderdebolder hiet mijn wagen,
Vlassestaart hiet mijn paard,
Traptoe hiet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een knecht.
Toen vroegen mij alle menschen hoe die knecht toch hieten zou.
Wel oprecht hiet mijn knecht,
Goed bescheid hiet de meid,
Veel gedruisch hiet mijn huis,
Holderdebolder hiet mijn wagen,
Vlassestaart hiet mijn paard,
Traptoe hiet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
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Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een vrouw.
Toen vroegen mij alle menschen hoe die vrouw toch hieten zou.
Wel getrouw hiet mijn vrouw, (1)
Wel oprecht hiet mijn knecht,
Goed bescheid hiet de meid,
Veel gedruisch hiet mijn huis,
Holderdebolder hiet mijn wagen,
Vlassestaart hiet mijn paard,
Traptoe hiet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

Toen ging ik weer naar de markt en toen kocht ik mij een kind.
Toen vroegen mij alle menschen hoe die kind toch hieten zou.
Wel bemind hiet mijn kind,
Wel getrouw hiet mijn vrouw,
Wel oprecht hiet mijn knecht,
Goed bescheid hiet de meid,
Veel gedruisch hiet mijn huis,
Holderdebolder hiet mijn wagen,
Vlassestaart hiet mijn paard,
Traptoe hiet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Kukelekaan hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje, ’s avonds in zijn bennetje.
En ’s morgensvroeg op ’t rik.

1. Ook soms: “Knijp in de mouw”.
Meer weet ik niet. Telkens wordt dan de heele reeks weer opgenoemd tot bij de 
zwaan de toon zangerig wordt en de slotregels werkelijk worden gezongen. De 
solist draagt telkens het nieuwe couplet voor en als dan de naam van het nieuwe 
voorwerp komt, dan allen weer.



151De volksverhalen uit de correspondentie

Verteller: A. de Haas
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Monnikendam (Noord-Holland)
Beroep: Scheepsbouwer bij de firma A. Kater
Datum van inzending: 30 maart 1892
Aantal verhalen: 1

108.	 tm	2602
Scheldnamen 
Monnikendammer troeteters.
’t Heeft zijn oorsprong om rede twaalf uur ’s middags aan onze speeltoren rui-
tertjes rondrijden waarbij een mannetje op één been een trompetter blaast en 
duidelijk troet roept.67

De Broek in Waterlanders noemen ze hier vinken.
De jongens roepen dan:

Broeker broeker vinken
Ze loopen dat ze stinken
Ze nemen een blad
Ze vegen dur gat
Voor voei wat stinkt dat.

Marker Beer.
De jongens roepen ze na:

Mareker Beer
Wat waait het weer
Wat vliegen de kraaijen
Wat zal het weer waaijen.

Verteller: Mej. Cato P.E. de Hall
Woonplaats: Oostwoud (Noord-Holland)
Datum van inzending: 31 januari 1894
Aantal verhalen: 4

67 Monnikendammers werden inderdaad troet-eters of troet-happers genoemd, en dan 
wordt het verhaal van de trompetblazer op de toren erbij verteld. Eigenlijk is een troet-
eter een eter van inferieure kost, en dus een armoedzaaier. Troet is een benaming voor een 
in water, melk of karnemelk gekookte meelkost. Meder 2001, p. 543. 
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109.	 at	555
Jan en Griet woonden in een ijzeren pot. Jan zou voor Griet water halen. Haalt 
in zijn emmer een botje op en deze wordt vrijgelaten door de beloften dat Jan 
drie wenschen mag uiten. Hij vertelt het Griet en deze wil een beter huis. Jan 
gaat naar de zee en roept:

“Botje, botje in de zee!”
“Wat blieft mijnheer van Timpeltee?”

“Mijn vrouw Hillewil wil niet zoo als ik wil.”
“Wat wil ze dan?”
“Een mooi huis.”
“Ga maar heen, ’t is geschied.”
Jan komt thuis, vindt een prachtig huis, maar een ontevreden vrouw. Griet wou 
geld en mooie kleeren hebben. Jan weer naar zee.

“Botje, botje in de zee!”
“Wat blieft mijnheer van Timpeltee?”

“Mijn vrouw Hillewil wil niet zoo als ik wil.”
“Wat wil ze dan?”
“Ze wil geld en mooie kleeren.”
“Ga maar heen ’t is reeds geschied.”
Maar nog is Griet niet tevreden. Ze wenscht koningin te worden en Jan koning. 
Jan gaat weer naar zee en op de bewering van ’t botje, dat hij ’t al is, gaat hij naar 
huis maar vindt zijn vrouw ontevredener dan ooit. Er is nu echter niets meer aan 
te doen; de drie wenschen zijn gedaan. Op aanhoudend aandringen van Griet 
gaat Jan weer naar zee en roept: 
“Botje, botje in de zee!”
Geen antwoord. Nog eens en nog eens roept Jan. 
Eindelijk komt het botje en op zijn ongeduldige vraag van: “Wat wil je vrouw 
nu?” antwoordt Jan: “Zij wil ons lieve Heertje wezen.” 
Ons botje wordt kwaad en roept uit: 

“Wat, wil je nog meer zijn dan God? 
Kruip dan maar weer onder de ijzeren pot.”

Thuiskomende is alles weg en ontvangt Griet hem knorrend onder de ijzeren 
pot.
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110.	 at	2030
Een oude vrouw veegt de vloer en vindt een houten duit. 
Zij gaat naar den markt, koopt een varken, maar ’t varken wil niet loopen. 
Zij gaat naar de hond.
“Hond, wil jij het varken bijten?
Varken wil niet naar huis toe gaan!”
“Neen,” zegt de hond. 
Zij gaat naar de stok. 
“Stok, wil je de hond eens slaan?
Hond die wil geen varken bijten!
Varken wil niet naar huis toe gaan!”
“Neen,” zegt de stok. 
[Ze gaat] naar het vuur.
“Vuur, wil jij stok eens branden?
Stokke wil geen honden slaan!
Hond die wil geen varken bijten!
Varken wil niet naar huis toe gaan!”
“Neen,” zegt vuur. 
[Ze gaat] naar ’t water.
“Water, wil jij vuur uitpinken?68

Vuur dat wil geen stokke branden!
Stokke wil geen honden slaan!
Hond die wil geen varken bijten!
Varken wil niet naar huis toe gaan!”
“Neen,” [zegt ’t water.]
[Ze gaat] naar de os.
“Os, wil jij ook water drinken?
’t Water wil geen vuur uitpinken!
Vuur dat wil geen stokke branden!
Stokke wil geen honden slaan!
Hond die wil geen varken bijten!
Varken wil niet naar huis toe gaan!”
“Neen,” [zegt de os.]
[Ze gaat] naar het zeel.69

“Zeel, wil jij osse hangen?
Osse wil geen water drinken!
’t Water wil geen vuur uitpinken!
Vuur dat wil geen stokke branden!

68 Doven.
69 Touw.
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Stokke wil geen honden slaan!
Hond die wil geen varken bijten!
Varken wil niet naar huis toe gaan!”
“Neen,” zegt het zeel. 
[Ze] gaat naar de rat.
“Rat, wil jij het zeel eens knabbelen?
Zeel wil geen osse hangen!
Osse wil geen water drinken!
’t Water wil geen vuur uitpinken!
Vuur dat wil geen stokke branden!
Stokke wil geen honden slaan!
Honde wil geen varken bijten!
Varken wil niet naar huis toe gaan!”
“Ja,” zegt de rat. 
Toen denkt het zeel: “Ben ’t niet gek, dan maar liever de os hangen.” 
De os denkt: “Dan maar liever het water drinken.”
[Het water denkt: “Dan maar liever het vuur uitpinken.”
Het vuur denkt: “Dan maar liever de stok branden.”
De stok denkt: “Dan maar liever de hond slaan.”
De hond denkt: “Dan maar liever het varken bijten.”]
En daar ging de rat achter het zeel, het zeel achter de os, de os achter ’t water, 
’t water achter ’t vuur, ’t vuur achter den stok, stok achter de hond, hond achter 
varken, en varken vliegt in ’t hok en ’t vrouwtje sluit het hok met een slot.

111.	 at	2025
Een vrouw bakte pannekoeken. Bij het omkeeren vliegt de pannekoek in de 
schoorsteen en rolt de weg op. Al rollende komt zij een kip tegen.
“Pannekoekie, pannekoekie,
Waar ga jij zoo hard naar toe? Rust eens wat!”
“Nee, ik ben de pan al uitgeloopen,
Ben de schoorsteen uitgekropen,
En zal jou ook wel ontloopen.”
Een eindje verder komt ze een poesje tegen.
“Pannekoekie, pannekoekie,
Waar ga jij zoo hard naar toe? Rust eens wat!”
“Nee, ik ben de pan al uitgeloopen,
Ben de schoorsteen uitgekropen,
Ben een kippetje ontloopen,
En zal jou ook ontloopen.”
Een eindje verder komt ze een hondje tegen.
“Pannekoekie, pannekoekie,
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Waar ga jij zoo hard naar toe? Rust eens wat!”
“Nee, ik ben de pan al uitgeloopen,
Ben de schoorsteen uitgekropen,
Ben een kippetje en een poesje al ontloopen,
En zal jou ook ontloopen.”
Eindelijk komt ze een varken tegen.
“Pannekoekie, pannekoekie,
Waar ga jij zoo hard naar toe? Rust eens wat!”
“Nee, ik ben de pan al uitgeloopen,
Ben de schoorsteen uitgekropen,
Ben een kippetje ontloopen,
En zal jou ook ontloopen.”
Het varken zegt: “Zet je op mijn rug, dan rijden we samen weg.” 
Dit vond ’t pannekoekje goed. Hij gaat op varkens staart zitten.
Na eenige minuten loopen zegt het varken, dat ’t pannekoekje wat naar voren 
moet gaan zitten. [Deze schuift] langzamerhand al dichter en dichter bij varkens 
bek, totdat eindelijk: “Hap,” zegt het varken en ’t pannekoekje is van de aarde 
verdwenen en vond zijn graf in ’s varkens maag.

112.	 at	210
Katje Matje zou een wagen met klei halen. De wagen was zwak en de os niet 
veel beter. Katje Matje komt een speld [tegen]. Deze vraagt om mede te rijden, 
maar Katje Matjes antwoord is: “Jawel, maar de wagen is zwak en de os ook, dus 
voorzichtig.”
Ze komen een naald tegen. Deze heeft den zelfde wensch, ook hem wordt op de 
zelfde voorwaarden een plaats ingeruimd.
Tegen einde der tocht vraagt ook nog een stopnaald een plaats; ook hem wordt 
dit toegestaan en aldus bevracht komt Katje Matje thuis.
De os moet in de schuur. De stopnaald wordt in de stoel geplaatst, de speld vindt 
zijn weg op den grond en de naald in bed, het klei om te drogen in het vuur. Toen 
Katje Matje ’t vuur aan wilde leggen, spatte de klei haar in ’t gezicht, zoodat zij 
niets kon zien. Wanhopend loopt zij van den haard weg, trapt in de speld, waarop 
zij luid schreeuwende op haar stoel neervalt, waardoor de daaringestoken stop-
naald eveneens haar rechten doet gelden. Katje Matje komt tot de ontdekking, 
dat zij ’t nergens beter kan vinden als op bed, waar echter de naald haar zoo 
gruwelijk pikt, dat zij ’t bed en ’t huis ontvlucht, naar de schuur loopt, waar zij 
door een stoot met de horens van de os uit haar lijden wordt verlost.
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Verteller: J.O. Hazekamp
Woonplaats: Eenrum (Groningen)
Geboorteplaats: Beilen (Drente)
Datum van inzending: (28) augustus 1894
Aantal verhalen: 6

113.	 at	700
Klein Duimpje
Klein Duimpje had bij zijn meester het vee gevoederd, waarbij hij de onvoor-
zichtigheid beging van vóór de koeijen in het hooi te gaan liggen slapen. Dit had 
ten gevolge dat een der koeijen hem mee naar binnen slikte. Toen eenigen tijd 
later de meid de koe zou gaan melken riep Klein Duimpje daarbij telkens: 

“Koetje, koetje, strol, strol, strol,
Geef de meid een emmer vol!” 

Verschrikt liep de meid weg. Daarop probeerden achtereenvolgens de knecht, 
de huisvrouw en eindelijk de meester zelve het dier te melken, doch men kon 
met eene variatie telkens weer hetzelfde liedje hooren. De eigenaar dacht toen 
dat de koe betoverd was en besloot het dier te slachten. Men kon echter aan de 
inwendige deelen niets bijzonders bemerken: de reden was dat Duimpje in de 
pens van het dier zat, en men dat ligchaams-deel naar buiten had geworpen. Zoo 
gebeurde dat Duimpje voor de tweede maal door een hond werd ingeslokt, die 
zich aan het ingewand kwam vergasten. Hij riep toen gedurig: “Wat zit ik hier 
benaauwd en wat stinkt het hier!” en stak daarbij zijne hand van onder de staart 
van het dier weg naar buiten.

114.	 at	15	&	at	47A
De Vos en de Wolf
Deze beide dieren hadden gezamenlijk bij een boer eens zes vaatjes boter gesto-
len, waarvan zij er dadelijk twee ledigden. De vier overigen werden verborgen. 
Die plaats lag echter verre van hun beider woningen. De vos kreeg echter spoedig 
trek om op zijn alleentjes een der vaatjes te gaan smokkelen.70 Om de lange reis 
te kunnen doen moest hij echter noodzakelijk van de wolf diens laarzen gaan 
leenen. Op de vraag wat hij daarmede voor had, gaf hij ten antwoord dat hij een 
kind wou doen doopen. Dit kind zou de naam “Aan-begin” ontvangen. Spoedig 
kwam hij ten tweeden maal om de laarzen te leenen: er zou een tweede kind 
gedoopt worden, dat de naam “Midden in de ton” zou ontvangen. Een derde 
heette later “Onder in de ton” en een vierde “Schrap op de bodem”. 

70 Snoepen.
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Eenigen tijd later zou men gezamenlijk eens weer naar de vaten gaan. De vos had 
echter de list gehad de vaten weer met steenen te vullen en daaroverheen een dun 
laagje boter te strijken. Na veel gekibbel wie de eerste hap in de boter zou doen, 
moest men eindelijk gaan ‘strootje trekken’, waarbij de wolf het geluk had de 
eerste beurt te krijgen. Natuurlijk kreeg hij de bek vol steenen. De een beschul-
digde nu de ander de vaten geleedigd te hebben. 
Op de terugreis vond men een oud paard in eene sloot zitten. Men wilde dit dier 
gaarne meenemen. Daartoe werd er overlegd dat de wolf de staart van het paard 
om zijn midden zou vastbinden en dan trekken, terwijl de vos het dier met een 
twijg zou slaan. Zoo gedaan. Het paard werd spoedig los, doch ging nu met de 
wolf aan zijn staart aan de haal. 
“Sla de hielen in de grond vast,” riep de vos. 
“Och, wat zou ik, ik kan geen hemel of aarde meer zien,” was het antwoord. 
Eindelijk geraakte de wolf toch weer los, en beiden vervolgden hun terugweg. 
Te huis gekomen plaatste de wolf zich met de rug tegen het vuur, daar hij doornat 
was geworden. Zoo zittende viel hij weldra in slaap. De vos haalde nu dadelijk 
een weinig boter, streek dit de wolf onder den staart, waar het door de warmte 
spoedig smolt, en wekte hem toen met de betooging dat het thans wel zichtbaar 
was, wie de vaten geledigd had. 

115.	 at	295
Boontje, Strootje en Kooltje-Vuur
Boontje, Strootje en Kooltje-Vuur gingen zamen uit wandelen. Ze kwamen voor 
een sloot waar ze gaarne over wilden. Er werd nu overlegd dat Strootje over de 
sloot zou gaan liggen, de anderen zouden er dan over loopen. Toen Kooltje-Vuur 
er als de eerste over gaan zou, geraakte de stroo echter in brand, en Kooltje-Vuur 
stortte in het water. Hierom moest Boontje zoo erg lagchen dat zij een zwart 
vlekje aan haar achterste kreeg. Dit teeken dragen nu alle boonen nog.

116.	 sinur	93
Een ekster zou eens aan eene houtduif de nestbouw leeren. Hij zoude daarvoor 
eene koe als belooning ontvangen. 
De ekster gaf allerlei practisch onderricht, doch de duif antwoordde telkens: “Ja, 
dát wist ik ook wel.”
“Zoo”, zeide ten laatste de ekster, “als gij dan alles wel weet dan behoef ik het u 
niet te leeren”, en ging heen.
Een weinigje had de duif hem afgezien. 

117.	 at	327c
Jan-man, die in een papieren huisje woonde
De vertelling van Jantje, die gekookt zou worden, doch daarbij de schoorsteen 
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uitvloog, heb ik ook wel gehoord, echter met de wijziging, dat het een vreemde 
vrouw was, die bij Jantje aanklopte, terwijl zijne ouders afwezig waren, en hem 
dus overmeesterde. Het eigenaardige was, dat hij “Jan-man, die in een papieren 
huisje woonde” genoemd werd. Hij werd door het wijf in een zak naar haar huis 
gedragen.

118.	 at	2010	i	a
Op-en-doe heet mijn koe
Kukele-kaan heet mijn haan
Witte veeren draagt mijn zwaan
Trippel zegt mijn hennetje
’s Avonds is ’t in ’t bennetje
’s Morgens is ’t zoo vroeg van ’t reed
Dan vreten wij mijn hennetje neet*.

*niet.

Verteller: Mevr. L.J. Heerma van Voss Lesturgeon
Woonplaats: (Drente)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 2

119.	 sinsag	161
Ellert en Brammert woonden te zamen in een hol onder de grond. Vader en zoon 
leefden van den roof. Tusschen Zweeloo en Schoonoord was hun verblijf te vin-
den. Een koord over de weg gespannen, aan welks einde een schel, leidde naar 
hun hol. Als die schel overging was hun dit een teeken dat er een wagen te plun-
deren viel, die zich veilig dacht. De sage luidt dat de zoon op zekeren dag een 
meisje, bezig met groene rogge afsnijden, van den esch71 in het hol bracht en 
dagelijks dwong den vader te scheren. Toen de zoon afwezig was, wreekte zij 
zich, sneed den ouden man den hals af en nam de vlucht. Brammert bemerkende 
bij zijn thuiskomst wat er gebeurd was, achtervolgde haar en haalde haar bijna 
in. Ten bewijze vindt men nog altijd den bijlslag in den drempel van de huisdeur, 
waarin het meisje zich veilig wist, toen Brammert op zijn beurt moest vluchten.

120.	 at	2030
Vrouw Dribbel vond een houten dubbeltje, 
ging er mee naar de markt en kocht er een varken voor. 

71 Bouwland, akker.
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Maar toen vrouw Dribbel ’s avonds thuis kwam, 
wou ’t varken niet over het hek en kon ze niet in huis komen. 
Toen ging ze naar den hond en vroeg: 
“Hond, wil je ’t varken bijten?
Want ’t varken wil niet over het hek 
en nu kan ik van avond niet naar huis komen.” 
“Neen,” zei de hond. 
Toen ging ze naar den stok en vroeg: 
“Stok, wil je den hond slaan? 
Hond wil geen varken bijten, 
en ’t varken wil niet over ’t hek 
en zoo kan ik vanavond niet in huis komen.” 
“Neen,” zei de stok. 
Toen ging ze naar ’t vuur en zeide: 
“Vuur, wil je den stok verbranden? 
Stok wil geen hond slaan, 
hond wil geen varken bijten, 
varken wil niet over ’t hek 
en zoo kan ik vanavond niet in huis komen.” 
“Dank je,” zei de stok. 
Toen ging ze naar het water en vroeg: 
“Water, wil je ’t vuur uitdooven? 
Vuur wil geen stok verbranden, 
stok wil geen hond slaan, 
hond wil geen varken bijten, 
’t varken wil niet over ’t hek 
en zoo kan vrouw Dribbel vanavond niet in huis komen.” 
“Neen,” zei ’t water. 
Toen ging ze naar en os en zeide: 
“Os, wilt ge ’t water slurpen?
Water wil geen vuur uitdooven, 
vuur wil geen stok verbranden, 
stok wil geen hond slaan, 
hond wil geen varken bijten, 
’t varken wil niet over ’t hek 
en zoo kan vrouw Dribbel vanavond niet in huis komen.” 
“Neen,” zei de os. 
Toen ging ze naar de slager en vroeg: 
“Slager, wilt ge den os slachten?” 
“Ja,” antwoordde de man en hij maakte zijn mes gereed. 
Maar toen de os den slager zag aankomen, 
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liep hij gauw naar ’t water om ’t water op te slurpen, 
maar toen ’t water den os zag aankomen, 
liep het gauw naar ’t vuur om ’t vuur uit te dooven, 
maar toen ’t vuur ’t water zag aankomen, 
liep het gauw naar den stok om den stok te verbranden, 
maar toen de stok het vuur zag aankomen, 
liep hij gauw naar den hond om den hond te slaan, 
maar toen den hond den stok zag aankomen, 
liep hij gauw naar het varken om het varken te bijten, 
maar toen het varken den hond zag aankomen, 
was het met één sprong over het hek 
en kon vrouw Dribbel gelukkig in huis komen.

Verteller: Mej. M. Helge
Woonplaats: Kwadijk (Noord-Holland)
Datum van inzending: 30 maart 1892
Aantal verhalen: 1

121.	 at	2030j
Keuchien wil niet school gaan,
of ze moet gedragen zijn. 
Toen ging moeder naar den hond.
“Hond, wil je Keuchien bijten?
Keuchien wil niet schoolgaan, 
of ze moet gedragen zijn.”
“Neen,” zei de hond.
Toen ging ze naar de stokken.
“Stokken, wil je honden slaan?
Honden willen geen Keuchien bijten.
Keuchien wil niet schoolgaan, 
of ze moet gedragen zijn.”
“Neen,” zeiden de stokken.
Toen ging ze naar het vuur.
“Vuur, wil je stokken branden?
Stokken willen geen honden slaan.
Honden willen geen Keuchien bijten.
Keuchien wil niet schoolgaan, 
of ze moet gedragen zijn.”
“Neen,” zei het vuur.
Toen ging ze naar het water.
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“Water, wil je vuur uitblusschen?
Vuur wil geen stokken branden.
Stokken willen geen honden slaan.
Honden willen geen Keuchien bijten.
Keuchien wil niet school gaan,
of ze moet gedragen zijn.”
“Neen,” zei het water.
Toen ging ze naar de koe.
“Koe, wil je water slobberen?
Water wil geen vuur uitblusschen.
Vuur wil geen stokken branden.
Stokken willen geen honden slaan.
Honden willen geen Keuchien bijten.
Keuchien wil niet school gaan,
of ze moet gedragen zijn.”
“Neen,” zei de koe.
Toen ging ze naar den man.
“Man, wil je koeien kuisen?72

Koeien willen geen water slobberen.
Water wil geen vuur uitblusschen.
Vuur wil geen stokken branden.
Stokken willen geen honden slaan.
Honden willen geen Keuchien bijten.
Keuchien wil niet school gaan,
of ze moet gedragen zijn.”
“Neen,” zei de man.
Toen ging ze naar de galg.
“Galg, wil je mannen hangen?
Mannen willen geen koeien kuisen.
Koeien willen geen water slobberen.
Water wil geen vuur uitblusschen.
Vuur wil geen stokken branden.
Stokken willen geen honden slaan.
Honden willen geen Keuchien bijten.
Keuchien wil niet school gaan,
of ze moet gedragen zijn.”
“Neen,” zei de galg.
Toen ging ze naar de rat.

72 Van “kuizen” (van vee): met een slag op de kop vellen.
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Rat, wil je galgen knauwen?
Galgen willen geen mannen hangen.
Mannen willen geen koeien kuisen.
Koeien willen geen water slobberen.
Water wil geen vuur uitblusschen.
Vuur wil geen stokken branden.
Stokken willen geen honden slaan.
Honden willen geen Keuchien bijten.
Keuchien wil niet school gaan,
of ze moet gedragen zijn.”
“Neen,” zie de rat.
Toen ging ze naar de kat.
“Kat, wil je ratten vangen? 
Ratten willen geen galgen knauwen.
Galgen willen geen mannen hangen.
Mannen willen geen koeien kuisen.
Koeien willen geen water slobberen.
Water wil geen vuur uitblusschen.
Vuur wil geen stokken branden.
Stokken willen geen honden slaan.
Honden willen geen Keuchien bijten.
Keuchien wil niet school gaan,
of ze moet gedragen zijn.”
“Ja,” zei de kat.
En de kat naar de rat,
En de rat naar de galg,
En de galg naar den man,
En de man naar de koe,
En de koe naar het water,
En het water naar het vuur,
En het vuur naar de stokken,
En de stokken naar den hond,
En de hond naar Keuchien,
En Keuchien naar school,
En toen bleven ze allemaal voor de deur staan.

Verteller: Mej. A. van der Hoek
Woonplaats: Winschoten (Groningen)
Geboorteplaats: Wolvega (Friesland)
Beroep: kleuterleidster
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Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

122.	 at	2010	i	a
Sinte Matthijs
(bij bikkelen)73

Sinte Matthijs
Die was niet goed wijs;
Hij bouwde zijn huisje al op het ijs.
Het ijs begon te dooien,
Toen wou hij zijn huisje weggooien.

Verteller: L. Hoekstra
Woonplaats: Sneek (Friesland)
Beroep: onderwijzer
Datum van inzending: maart 1894
Aantal verhalen: 1

123.	 at	2030
Kinderrijm
Der wie us ’n oad, oad wiefke, 
Die foen ’n houten duitsje, 
Der goeng ze mei nei de merk ta, 
Der kocht ze en baarg voor. 
De baarg woe net74 nei hoes ta gaen 
Of hie most nei hoes ta dragen wudde. 
Doe kaam er ’n hoen oan. 
“Hoen, wost de baarg biete? 
Baarg wol net nei hoes ta gaen, 
Of ie mot nei hoes ta dragen wudde.” 
“Nee,” sei de hoen. 
Doe kaam er ’n stoak oan. 
“Stoak, wost de hoen slaan? 
Hoen wol gjin baarg biete, 
Baarg wol net nei hoes ta gaon, 
Of ie mot nei hoes ta dragen wudde.” 
“Nei,” sei de stoak. 

73 Kinderspel met bikkels (botjes).
74 Niet.
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Doe kaam er ’t fjoer oan. 
“Fjoer, wost de stoak baane? 
Stoak wol gjin hoen slaan, 
Hoen wol gjin baarg biete, 
Baarg wol net nei hoes ta gaen, 
Of ie mot nei hoes ta dragen wudde.” 
“Nee,” sei ’t fjoer. 
Doe kaam er ’t wetter oan. 
“Wetter, wost ’t fjoer uutaesgje? 
Fjoer wol gjin stoak slaan, 
Hoen wol gjin baarg biete, 
Baarg wol net nei hoes ta gaen 
Of ie mot nei hoes ta dragen wudde.” 
“Ja,” sei ’t wetter. 
Doe goeng it wetter efter ’t fjoer, 
’t Fjoer efter de stoak, 
Stoak efter de hoen, 
De hoen efter de baarg. 
Oeorre, oeorre, oeorre, 
De baarg is iene75 schoeorre.

Opmerking: De portée van het heele rijm zal u duidelijk zijn. Zo niet, ’k ben 
gaarne bereid u dan nader te schrijven.

baarg = varken kaam = kwam uut aesgje = door inhoo-
wudde = worden oan = aan zen van water blusschen
hoen = hond fjoer = vuur oeorre = onvertaalbare 
wost = wilt gij baane = branden inter jec tie, dienende om 
hoes = huis wetter = water het var ken in de schuur 
stoak = stok schoeorre = schuur te jagen
  

Verteller: C. Honigh
Woonplaats: Wageningen (Gelderland)
Datum van inzending: 6 oktober 1893
Aantal verhalen: 9

75 In de.
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124.	 sinsag	881
Volkssprookje in Doornspijk
Dieven en moordenaars, die een verbond met de duivel gesloten hebben, zijn 
’t meest gevaarlijk voor zwangere vrouwen en pas geboren kinderen, daar zij 
trachten om ongeboren kinderhandjes te bekomen, welke hun des nachts voor 
licht of lantaarn dienden, en alleen door ze in zoete melk te dompelen, kunnen 
uitgebluscht worden.

125.	 sinsag	196
Buntmansberg
Het volksverhaal zegt, dat de kruin van deze heuvel (buurtschap Hulshorst bij 
Ermeloo) telkens op hooge feestdagen door eene vuurvlam verlicht wordt, om 
welke rede[n] hij ook veelal onder de naam van Brandende Berg bekend is. Zeker 
moordenaar Buntman geheeten, zou, niettegenstaande hij de daad ontkende, 
zijne onschuld bezweerde met de verwensching, dat hij eeuwig wilde branden, 
wanneer hij aan het hem ten laste gelegde misdrijf schuldig stond, desnietemin 
op dezen berg ter dood gebragt zijn en alzoo de regtvaardigheid van het aan hem 
voltrokken vonnis gestaafd worden door dit verschijnsel, dat zich, naar men zegt, 
van tijd tot tijd als een brandende stroobos vertoont.76

126.	 at	2010	i	a
Er was eens een mannetje die was niet wijs,
Die bouwde een huisje op het ijs,
’t Was tusschen dooien en vriezen,
Hij wou zijn huisje niet verliezen.
Toen zei hij: Ik wou, dat ik een wijf had,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,77

’s Morgens in een ben78 met hooi.

Ik wou dat ik een kind had.
Welbemind hiet mijn kind,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.

76 Als aantekening staat hier nog bij: “naar Geld. Volksalmanak 1851, 123.”
77 Een klein bed.
78 Berg. De twee regels bevatten een verhulde seksuele toespeling, net als in het citaat (18e 
eeuw) dat het WNT,2, kol. 5322 geeft: “’k Wou te kooy Met jou wel al wast in ’t hooy.”
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Ik wou dat ik een meid had.
Welbereid hiet mijn meid,
Welbemind hiet mijn kind,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.

Ik wou dat ik een knecht had.
Weloprecht hiet mijn knecht,
Welbereid hiet mijn meid,
Welbemind hiet mijn kind,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.

Ik wou dat ik een haan had.
Pelikaan hiet mijn haan,
Weloprecht hiet mijn knecht,
Welbereid hiet mijn meid,
Welbemind hiet mijn kind,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.

Ik wou dat ik een hennetje had.
Prijs hiet mijn hennetje,
Pelikaan hiet mijn haan,
Weloprecht hiet mijn knecht,
Welbereid hiet mijn meid,
Welbemind hiet mijn kind,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.

Ik wou dat ik een zwaan had.
Witte veeren draagt mijn zwaan.
Prijs hiet mijn hennetje,
Pelikaan hiet mijn haan,
Weloprecht hiet mijn knecht,
Welbereid hiet mijn meid,
Welbemind hiet mijn kind,
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Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.

Ik wou dat ik een schaap had.
Sint Usaap hiet mijn schaap.
Witte veeren draagt mijn zwaan.
Prijs hiet mijn hennetje,
Pelikaan hiet mijn haan,
Weloprecht hiet mijn knecht,
Welbereid hiet mijn meid,
Welbemind hiet mijn kind,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.

Ik wou dat ik een kalf had,
Sint Nusalf hiet mijn kalf
Sint Usaap hiet mijn schaap.
Witte veeren draagt mijn zwaan.
Prijs hiet mijn hennetje,
Pelikaan hiet mijn haan,
Weloprecht hiet mijn knecht,
Welbereid hiet mijn meid,
Welbemind hiet mijn kind,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.

Ik wou dat ik een koe had.
Geef me toe hiet mijn koe
Sint Nusalf hiet mijn kalf
Sint Usaap hiet mijn schaap.
Witte veeren draagt mijn zwaan.
Prijs hiet mijn hennetje,
Pelikaan hiet mijn haan,
Weloprecht hiet mijn knecht,
Welbereid hiet mijn meid,
Welbemind hiet mijn kind,
Tijdverdrijf hiet mijn wijf,
’s Avonds in een korte kooi,
’s Morgens in een ben met hooi.
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127.	 sinsag	31
Westschouwens ondergang
Westerschouwen [was] voor eenige eeuwen rijk en welvarend. Een visscher vond er 
eens een meerman en meermin, nam de laatste mee; toen hij haar niet wilde terug-
geven aan de meerman, riep de laatste, terwijl hij een hand vol zand in zee wierp:

Westerschouwe, Westerschouwe,
Het zal u berouwe,
Dat gij hebt genomen mijn vrouwe:
Westerschouwe zal daarom vergaan,
De toren alleen zal blijven bestaan.

Voorspelling vervuld, ’t zand werd zandplaat, de haven verviel; alleen de toren 
stond nog eeuwen en is pas voor korte jaren afgebroken.79

128.	 tm	3101
Hoe men heksen leert kennen 
H. was betooverd en ging bij den pater om hulp. Deze gaf hem den gewenschten 
raad en bijstand, maar tevens de waarschuwing, dat als eene vrouw na zijnen 
terugkeer iets bij hem zoude komen ter leen vragen, wat zij niet behoefde, zijn 
raadpleger toch vooral aan hare begeerte niet moest voldoen, zullende hij anders 
wederom in de magt van de tooverkol geraken. Wat gebeurt er? Hij is naauwe-
lijks - de buren verzekeren het - genezen of daar klopt een besjen80 van zijne ken-
nis aan de huisdeur en verzoekt hem om den haam81 ter leen. Maar hij gaf hem 
niet, mijnheer! De vrouw - dat wist hij - bezat geen paard en kon dus ook geen 
halster gebruiken. Zij ging onverrigter zake terug en de man bleef gezond.82

129.	 tm	3102	&	tm	3105
Zevende zoon 
De zevende zoon en de veertiende dochter hebben het voorrecht om zekere ziek-
ten, in Zuid-Holland vooral, het koningszeer83 te genezen. De zevende dochter 
is een nachtmerrie. 
Wie heden ten dage nog de proef wil nemen van de geneeskracht des zevenden 
zoons, vervoege zich op een Zaterdag te Utrecht, in het huis de Gesloten Steen 
op de Oude Gracht, alwaar dan om de 14 dagen zoo’n wonderman te raadplegen 

79 Aantekening bij dit verhaal: “naar Navorscher ’53, bijbl. ix”.
80 Oude vrouw (hier in de betekenis van oma?).
81 Hier in de betekenis van: halster, tuig.
82 Aantekening bij dit verhaal: “naar Ganske in Nav. 1852, 291 van een arbeider”.
83 Kropgezwel, struma.
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is. Nog krachtiger is naar luid van ’t volksbijgeloof de 7e zoon van de 7e zoon 
en vooral de 21e zoon.84

130.	 sinsag	627
Heksen
De zieke wordt in de naam van de H. Antonius, patroon der parochie, geboden 
haar water in een nieuwe roode aarden pot te loozen; de heksenmeester plaatst de 
pot op een vuur van vlierhout, schuift het raam open, plaatst zich met het gezicht 
daarheen, lezende wederom in het boek der Vier Uitersten tot dat het water der 
vrouw kookte en een benauwende stank het vertrek als verpest. Zegepralende vat 
hij de pot, smijt dees door ’t raam naar buiten, terwijl de wonderman de deur 
van ’t vertrek opent en de zich op zijn bevel verwijderd hebbende personen bin-
nenroept, hen zegt dat de zieke niet behekst was. Was ze zulks geweest, dan 
was de vermaledeide heks door ’t raam in de kamer gekomen. Dit gebeurde in ’t 
Oppidum Batavorum85 in 1838.86

131.	 sinsag	252
Blauwe Gerrit 
Blauwe Gerrit spookt omtrent Voorst. Zijn liefste werk is op een wagen te gaan 
zitten, die dan zoo zwaar wordt, dat geene paarden die kunnen trekken. Er moe-
ten ook nog menschen leven, die Blauwe Gerrit met eigen oogen gezien hebben. 
Eigenlijk kwaad doet hij niet.87

132.	 sinsag	63	&	tm	3402
Sommetjesberg op Texel 
Sommeltjes op Texel [zijn] spoken, geesten, waarmee men de kinderen bang 
maakte: de Sommeltjes zullen bij u uit het bergje komen. Sedert 1777 is die berg 
weggegraven. De Sommeltjeskuil, tien minuten beoosten St. Hypolitushoef op 
Wieringen, is [er] mede gevuld. De boerenwoning daar heet nog de Kuil. Van 
daar haalden de Sommeltjes ’s nachts een ketel om beuling88 te koken en bragten 
hem, vóór de menschen opkwamen, weder glad geschuurd met twee beulingen 
er in, terug. Voorts sponnen en werkten zij voor de lieden even als de Kabouter-
mannetjes van Gouverneur.89

84 Aantekening bij dit verhaal: “naar Navorscher 1853, 244f”.
85 Het Valkhof in Nijmegen.
86 Het verhaal bevat nog de aantekening: “naar een mededeling van W. v. d. V. uit Nijmegen 
in Geld. Volksalmanak 1841, blz. 171.”
87 Aanteking bij dit verhaal: “naar Navorscher 1852, 355: Blaauwe Gerrit”
88 Worst.
89 De schrijver J.J.A. Goeverneur (1798 - 1889). Aantekening bij dit verhaal luidt nog: 
“naar C.W. Bruinvis in: Navorscher 1853, 51”.
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Verteller: M. Honigh
Woonplaats: Purmerend (Noord-Holland)
Beroep: student theologie
Datum van inzending: 31 januari 1892 en 25 april 1892
Aantal verhalen: 4

133.	 at	2035
Hier heb je de sleutel van de deur en dat gat.
Toen kwam de kat.
Wie nam den sleutel van de deur en dat gat?
Toen kwam de hond, die beet de kat, omdat de kat genomen had, den sleutel van 
die deur en dat gat.
Toen kwam de baas, die sloeg den hond, omdat de hond gebeten had de kat, 
omdat de kat genomen had, enz.
Toen kwam de vrouw, die sloeg den baas, omdat de baas geslagen had den hond, 
enz.
Toen kwam de knecht, die sloeg de vrouw, omdat de vrouw geslagen had den 
baas, enz.
Toen kwam de meid, die sloeg den knecht, omdat de knecht geslagen had de 
vrouw, enz.

134.	 tm	4001
Voorspellingen
Als de hond of de kat op ’t ijs komen, gaat ’t zeker dooien.
Als de hond gras eet, volgt er zeker regen.
Staat de wind op 20 M[aa]rt in ’t N[oorden], dan staat ze er dertien weken later 
nog.

135.	 at	927
Op Lilie ga ik, 
Op Lilie sta ik, 
Op Lilie ga ik welgemoed; 
Daar is niemand, die me treuren doet. 
(Het vel van een hond Lilie in pantoffels omgeschapen.)

136.	 tm	4001
Weervoorspellingen en andere orakeltaal
Als de meeuw is op den kant, Is ’t onweer in het land.
Zuidwestenwind Noordoostenvorst in de kist.
Als in den winter en in het begin der lente de vliegen zoo dansen, krijgt men 
ongunstig weer.
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Rijdt men op een eenzame plaats en om het rijtuig vliegen gedurende langen tijd 
vele zwaluwen heen en weer, dito.
Als de maan halfvol is en eenigszins schuin op de rug ligt, terwijl er een ster zeer 
dicht bij staat, eveneens ongunstig weer te verwachten.
Vliegen de koeien des zomers met de staart in de hoogte door het land, onweer.
Krijgt men op Nieuwjaarsmorgen de zon, dan belooft dit veel appelen, en schijnt 
ze na den middag, dan veel peren.
Als de koffie aanhangt, als de koffieboonen in den trommel springen, of als het 
vuur springt, is koude te verwachten.
Zuidwestensneê Noordoostenwind in zee.
Kruipen ’s zomers de padden en slakken veel over de grond, dan komt er spoedig 
regen.
Regent het borreltjes90 op het water, dan is het morgen weer regen.

Verteller: J. Huizinga
Woonplaats: Groningen (Groningen)
Beroep: onderwijzer
Datum van inzending: juni 1894 en ongedateerd (eind 19e eeuw)
Aantal verhalen: 2

137.	 at	1965
Als de grootste leugen91 wordt hier onder de kinderen verteld:

Der dreef ’n zarke92 in ’t dorp met ’n blinde, ’n kreupele en ’n noakende.
De blinde zee: “’k Zai93 ’n hoaze.”
De lamme zee: “’k Zal hom kriegen.”
En de noakende zee: “’k Zal hom in de buutse (zak) steken.”

138.
Spoukien, spoukien, Hildebrand
Kom van boven en lang mie de hand.
Aantekening: M’n grootvader heeft me wel eens verteld, dat dit doelde op de 
geschiedkundige gebeurtenissen van ’t jaar 1580. Volgens hem resideerde in dat 

90 Belletjes.
91 Dit verhaaltje kan ook als raadsel verteld worden, met aan het slot de vraag: ‘Wat is dat?’ 
Antwoord: ‘Een (grote) leugen’.
92 Zerk (in leugensprookjes wordt het onmogelijke mogelijk, zoals het drijven van stenen 
zerken).
93 Zie.
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jaar Rennenberg beneden en burgemeester Hildebrand boven in ’t raadhuis en 
moet bovenstaand rijmpje beschouwd worden als eene stille verzuchting aan ’t 
adres des burgemeesters, die door zijn antipathie tegen Spanje de nachtmerrie 
was voor de plannen van Rennenberg.94

Verteller: Mej. W. Huth
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 29 maart 1892
Aantal verhalen: 2

139.	 at	2010	i	a
En wat dunkt je van me kippetje
En wat dunkt je van me haan
Heeft me haan geen mooie veeren?
Witte veeren draagt me zwaan
Koekeloerie heet mijn haan
Kiep zeit mijn hennetje
’s Avonds in een vogelkooi
’s Morgens in een bennetje.95

Hossebos heet mijn os
Dikdalf heet mijn kalf
Koekeloerie heet mijn haan
Kiep zeide mijn hennetje
’s Avonds in een vogelkooi
’s Morgens in een bennetje. (enz.)

140.	 at	720
Moeder, ik ben al een trap af
Moeder, ik ben al twee trap af, enz. enz.
Moeder, ik ben er.
Toen werd Jantje geslacht en aan zijn vader te eten gegeven. Vader verzamelde de 
beentjes uit de soep en vormde er het geraamte van Jantje van.

94 Vgl. nr. 228 en 302.
95 Mandje (met hooi).
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Verteller: A.J. Joling
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Zevenaar (Gelderland)
Beroep: architect
Datum van inzending: 24 juli 1896
Aantal verhalen: 1

141.	 at	2032
Mölder mien mèl
Ik vrouw mèl
Vrouw mien pap
Ik dössers96 pap
Dössers mien strooi
Ik koei strooi
Koe mien plak97

Ik eiken plak
Eiken mien eikel
Ik burg98 eikel
Burg mien smalt99

Ik schoenmaker smalt
Schoenmaker mien draod
Ik luûs èrs naot;100

nou zullen we saomen naor häringe gaon.

Een luis en een vloo zouden samen naar haring op visite gaan, toen onderweg de 
luis over een vonder loopende er af viel en zijn aars scheurde; waarop de vloo op 
bovenstaande omslachtige wijze een draad machtig werd, waarmede de aars van 
de luis weer werd gerepareerd. Daarna volbrachten ze beiden de visite.

Verteller: A. Joman
Woonplaats: Alkmaar (Noord-Holland)
Beroep: onderwijzer
Datum van inzending: 12 februari 1892

96 Dorsers.
97 Mest.
98 Varken.
99 Vet.
100 Begrijp: ik [zorg voor] de aars-naad van luis.
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Opmerking: volgens opgave heeft Joman nr. 143 en 144 gehoord “van eene Alk-
maarsche vrouw”.
Aantal verhalen: 4

142.	 at	2010	i	a
In een leesboekje voor de lagere school, J. Nijman, De Jonge Lezer, 4e stukje, 
vindt men op blz. 3 een versje:

Daar was eens een mannetje
Die veegde zijn stalletje, enz.

Iets dergelijks vond ik bij een jongen uit Delft en wel:

Daar was ereis een mannetje, die was niet wijs;
Hij bouwde een huisje op ’t ijs.
Toen dat huisje klaar was
Toen wou hij, dat hij een hennetje had.
Hoe dat hennetje heeten zou?
Prijs heet het hennetje;
’s Avonds in de kattekooi
’s Morgens in een bennetje.

Toen hij dat hennetje had,
Wou hij dat hij een haantje had.
Hoe dat haantje heeten zou?
Koekelekanes heet mijn haan,
Prijs heet het hennetje, enz.

Toen hij dat haantje had,
Wou hij dat hij een zwaantje had.
Hoe dat zwaantje heeten zou?
Witte veeren dragen mijn zwaan,
Koekelekanes heet mijn haan, enz.

Toen hij dat zwaantje had,
Wou hij dat hij een kalfje had.
Hoe dat kalfje heeten zou?
Dikkedalf heet mijn kalf,
Witte veeren dragen mijn zwaan, enz.

Toen hij dat kalfje had,
Wou hij dat hij een koetje had.
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Hoe die koe wel heeten zou?
Boeboe heet mijn koe,
Dikkedalf heet mijn kalf, enz.

Zoo gaat ’t voort. Telkens wordt een nieuw woord er bijgenomen en de laatste 
regels van ’t vorige vers volgen, zoodat ’t laatste coupletje luidt:

Toen hij die meid had,
Wou hij dat hij een knecht had.
Hoe die knecht heeten zou?
Welberecht heet mijn knecht,
Welbereid heet mijn meid,
Welbemind heet mijn kind,
We[l]berouw heet mijn vrouw,
Welgedragen heet mijn wagen,
Vlasstaart heet mijn paard,
Boeboe heet mijn koe,
Dikkedalf heet mijn kalf,
Witte veeren dragen mijn zwaan,
Koekelekanes heet mijn haan,
Prijs heet het hennetje;
’s Avonds in de kattekooi,
’s Morgens in een bennetje.

143.	 at	927
Een man was ter dood veroordeeld. Zijne vrouw mocht een raadsel opgeven, dat, 
als ’t niet werd geraden, haar man de vrijheid schonk. Ze zei:

Op Rudolf ga ik,
Op Rudolf sta ik,
Op Rudolf ben ik welgemoed,
Dat ik mijn man van den dood verlossen moet.

Ze had in haar schoenen stukken van de huid van den hond Rudolf.

144.	 at	927
Een arme jongen was verliefd op een rijk meisje, maar dit engagement ging 
natuurlijk niet door. Op een keer zit ’t meisje in den tuin. Hij nadert haar en 
terwijl hij een doek over haar hoofd werpt, kust hij haar op den mond. Hij deed 
weer aanzoek en mocht haar huwen als hij een onoplosbaar raadsel opgaf. Toen 
zei hij juist een jaar en een dag na de kusgeschiedenis:
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’t Is geleden een jaar en een dag
Dat ik een sprong van een jong haasje zag.
Ik kuste den boom, ik bedekte de bladen
En toch deed ’t aan de vruchten geen schade.

145.	 at	927
Uit Oudkarspel sprak ik iemand, die mij wist te vertellen:
Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij, als hij een raadsel 
opgaf, dat niet te raden was. Hij antwoordde:

Hoop en zorg zat op den wagen
Zag van 2-been 4-been dragen.

Hoop en zorg was hij; 2-been = ooievaar, die juist met een kikvorsch in den bek 
over hun heen vloog.

Verteller: Dora de Jong
Woonplaats: Nieuwendam aan het IJ (Noord-Holland)
Datum van inzending: 18 april 1892
Aantal verhalen: 2

146.	 tm	2602	&	at	1248
Scheldnamen op de inwoners van sommige plaatsen 
Durgerdammer botkoppen
Haarlemmer muggen
Sunderdorper uilen
Monniketroeters101

Broeker vinken
Buiksloter huisvinken
Dom Edam wil dwars door de kerk:
De Edammers wilden namelijk eens een’ balk dwars door de deur in de kerk 
brengen. Toen zij een zwaluw zagen, die een strootje recht voor zich uithield, 
kwamen zij op ’t denkbeeld ’t ook zoo met den balk te beproeven. 

147.	 sinsag	486	&	tm	4001
Volksbijgeloovigheden
Vrijdag is een ongeluksdag.
Als men ’s nachts een hond hoort klagen, zal er iemand sterven.

101 Vgl. nr. 108: Monnikendammer Troeteters
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’t Krassen van uilen voorspelt een ongeluk.
Als een hond kuilen in den grond graaft, zal er iemand sterven.
Als ’t vuur snort, komt er drukte.
Als er een driehoekige turf in ’t vuur ligt, komt er bezoek.
Als de koekoek roept, komt er regen.
Als er vele koeien over ’t water gebukt staan, komt er onweder.
Als er eene kat op ’t ijs loopt, gaat het dooien.

Verteller: mevr. S.H. Junius
Woonplaats: Arnhem (Gelderland)
Datum van inzending: 21 januari 1894 en 22 januari 1894
Opmerking: mevrouw Junius zegt het verhaal Jan met de kunstpot (nr. 150) te 
hebben gehoord van haar dienstbode. Naar haar zeggen gingen de verhalen in 
elk geval terug tot haar overgrootvader. De dienstbode beweerde ook het verhaal 
van Kleine Klaas en Grote Klaas te kennen (zij sprak de naam uit als Klaus).
Aantal verhalen: 4

148.	 tm	2500*
“Uit is het liedje en uit is de dans!” doet dienst als “Toen kwam er een schaap 
met een lange snuit en die blaasde het heele vertelseltje uit.”

149.	 at	313
De Tooverheks
Daar waren eens een koning en een koningin. De koningin ging alle dagen naar 
een groot bos om te bidden. 
Eens kwam er een oud vrouwtje bij haar en vroeg: “Wat doet u hier?” 
“Och lief vrouwtje, ik wil ’t u wel zeggen, maar u kunt mij toch niet helpen. Ik 
ben al zoolang getrouwd en ik zou zoo graag een kindje, een zoontje, hebben.”
“O,” zeide het oude vrouwtje, “dat valt me mee, ik kan u, denk ik, wel helpen. 
Hier is een boontje, poot dat in huis in een bloempot en kom dan toch iedere 
dag hier bidden.” 
En zo deed de koningin. Nog geen jaar later had ze een lief mooi zoontje. 
“Maar,” zei de oude vrouw in ’t bosch de laatste keer, dat zij daar kwam, “u 
moogt het kind nooit alleen buiten laten loopen en liefst altijd in huis houden. 
Want als hij een eindje zonder u buiten loopt zal hem een groot ongeluk over-
komen. Gij moet hem bij u houden totdat hij 12 jaar is.” 
De koningin paste hem heel best op totdat hij al 11 jaar was. Toen gaf de koning 
een groot jagersfeest aan de jonge edelen uit de buurt. Deze heeren wilden het 
prinsje zoo gaarne meehebben op de jacht. 
Ze bedelden zóólang en beloofden zóó goed op hem te passen, dat de koning zei: 
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“Kom, ’t is al zoolang goedgegaan, dat zal ’t wel verder ook doen. Neem hem 
maar mee, maar wees voorzichtig met hem.” 
De jonge prins schoot zelf een groot hert maar het schot doodde niet dadelijk het 
hert, en het liep het bosch in. De prins erachteraan maar dit ging zoover, dat 
het avond werd, toen de prins ontdekte, dat hij in een groot bosch verdwaald 
was. Het hert was in de struiken verdwenen en daar stond hij nu heel eenzaam. 
Hij klom op een hoogtetje, waarop een groote boom stond, maar hij had nooit 
geleerd boomen klimmen en keek dus van de hoogte zoo goed hij kon om zich 
heen. Heel in de verte zag hij een lichtje waar hij op afging en dat uit een klein 
huisje kwam. 
Een oude vrouw deed hem op zijn geklop de deur open en toen hij haar alles 
verteld had zei ze: “Kom jij maar binnen, je mag hier best slapen als je morgen 
een boodschap voor mij wilt doen.” 
De prins zei heel vrolijk: “Wel graag.” Hij dacht: “Misschien wat kousenwol of 
zoo in de stad [kopen]”. Maar jawel, dat kwam anders uit. In de hut waren nog 3 
blonde meisjes die “moeder” zeiden tegen de oude vrouw. De oudste vooral was 
heel vriendelijk tegen de prins en hielp hem met alles, bracht hem warme melk 
en hielp [hem] naar boven naar zijn kamertje, waar hij den heelen nacht heerlijk 
sliep. De prins was recht opgeruimd. “Het lieve meisje,” dacht hij, “zal mij stellig 
de weg uit het bosch wel wijzen.”
De oude vrouw kwam voor den dag en zei: “Zoo, nu de boodschap. Hier is een 
houten bijltje, ik zal met u naar het bosch gaan, je moet vandaag het heele bosch 
omhakken, maar als het vandaag niet klaarkomt, hak ik je het hoofd af.”
Nu dacht de prins: “Dan moet mijn hoofd er zeker af want ik kan niet eens hak-
ken en dan nog met een houten bijl.”
Toen de oude vrouw weg was, ging hij van angst en schrik zitten huilen. 
’s Middags kwam het lieve meisje hem eten brengen en zei: “Wacht maar, je zult 
al wel moe genoeg wezen van ’t loopen van gisteren. Ga maar liggen slapen, ik 
zal ’t wel doen.” 
Zij had stilletjes de tooverstok van de oude vrouw, die een heks was, meegeno-
men en liet al de boomen daarmede omvallen behalve één. 
“Zie zoo,” zei ze toen ze de prins wakker maakte, “nu moet je maar flink hakken 
op deze ééne boom, als de heks vanavond komt om je werk na te zien. Ze heeft 
ons alle drie gestolen en we durven niet wegloopen.”
Toen ging het meisje naar huis terug. ’s Avonds ging de heks naar het bosch en 
nam het meisje mee.
Nu zei ze tegen de prins: “Je bent flink ijverig geweest, nu mag je trouwen met 
dit lieve meisje en nu moet je je van dit hout een groot huis bouwen waar jelui 
in kunt wonen.”
“Och,” zegt de prins, “dat kan ik niet.” 
“Ja, dat moet je toch maar zien te doen, je hebt het hout ook wel zoo netjes  
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gebouwd.102 En als je ’t niet kunt dan moet je hoofd er toch maar af.” 
Het meisje stootte hem achter de rug van de heks aan den arm. 
“Wacht maar,” zei ze, “ik heb de tooverstok nog, ik zal je wel helpen.” 
En fluks was de volgende dag het heele huis klaar met deuren en vensters, kasten, 
tafels en stoelen en gordijnen voor de bedstee. Ze gingen den dag daarop trou-
wen, niet op het stadhuis, maar zoomaar, en gingen ’s avonds moe van al het werk 
en de drukte in de nieuwe bedstee slapen. Opeens hoorden ze iemand roepen, en 
herkennen de stem van de oude heks. Ze riep: “Slaap jelui al?”
“Neen! nog niet!” 
Nu wachtte de heks nog een poosje tot ze slapen zouden, maar het meisje zei: 
“Laten we zoetjes onze kleeren aantrekken.” 
Ze maakten de beddegordijnen aan elkaar en aan de knop van het raam en daar-
langs lieten zij zich naar beneden zakken en liepen ze hard weg. 
De heks riep alweer eens: “Slaap jelui al?” 
En toen ze niets meer hoorde ging ze naar boven en sneed met een groot mes 
overkruis door het bed heen. Als zij er ingelegen hadden, waren ze doorgesneden 
en dood geweest. De volgende dag ging de heks naar ’t nieuwe huis zien en zag 
toen ze bij de bedstee kwam dat ze er al uit waren geweest en dat ze al de dekens 
stuk had gesneden. Dit maakte haar razend. 
In huis gekomen zei ze tegen haar man: “Jij kunt hard loopen, haal ze gauw op.” 
De man liep hen achterna. Juist meende hij heel in de verte iets te zien, toen zij 
beiden hem zagen. Gauw veranderde het meisje hen beiden door een tikje met de 
tooverstaf in bloemen. De man wou juist grijpen toen hij zag dat hij zich stellig 
vergist had want dat hij bloemen had gezien. Hij ging naar huis en vertelde dit 
aan zijn vrouw.
Zij zei: “Had de bloemen maar afgeplukt, dat zijn ze. Ga gauw weêrom en breng 
alles meê wat je zoo ziet en wat je denkt dat zij zijn, want dan zijn ze ’t ook.” 
De man liep wat hij kon (want die man had ze ook gestolen en die was al even 
bang voor haar). Maar de bloemen waren weg en hij zag niets meer. Eindelijk 
dacht hij ze te zien. 
Maar ’t meisje zag hem ook en maakte van zichzelf een kerk met een preekstoel 
en zei tegen de Prins: “Ik zal u in een domine veranderen, dan moet je maar flink 
op de preekstoel gaan staan preêken.” 
“Och,” zei de Prins, “ik kan niet preêken, wat zal ik zeggen?” 
De man ziet in eens dat hij niet goeg gezien heeft, dat het een kerk was wat hij 
zach. 
Hij ging de kerk binnen en hoorde de predikant 3 maal zeggen: “’t Is morgen 
zondag!”

102 Bewerkt, gekapt.
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“Och,” dacht de man, “dat is een mooie domine, zoo kan ik ook wel preeken. 
Denkt ie dat ik dat zelf niet weet?”
Hij smeet de kerkdeur achter zich toe en ging naar huis om alles aan de heks te 
vertellen. 
“Och,” zei de heks, “je bent een domkop, je bent nergens goed voor: dat waren 
ze!” 
Nu zei die man: “Ik kan die heele kerk met preekstoel en al toch niet meebren-
gen?” 
“Best,” zei de heks, “pas op dat ik jou niet in een kerk verander. Ik zal er zelf op 
los gaan, dan zul je eens zien hoe gauw ik ze in handen heb.” 
Ze gunde zich de tijd niet om haar muts dicht te strikken of haar tooverstaf op 
te zoeken, maar stoof zoo de deur uit het bosch in. Heel ver weg kwam ze voor 
een groot water. Het meisje had haar zien aankomen en had zichzelf veranderd 
in een groot water en de Prins in een eendje.
Ze zei tegen de prins: “Nu moet je goed in ’t midden blijven en al komt ze ook 
nog zoo lokken, dan moet je toch niet aan de kant komen, want dan zijn we 
verloren. Ik ben nu veel banger als toen de man kwam.”
Toen de heks bij het water kwam, bleef het eendje mooi in het midden en hoe ze 
ook stukjes brood gooide en het diertje lokte, hij kwam niet. 
“Wacht maar,” dacht ze, “mij fop jelui niet. Ik weet best dat jullie het bent. Ik 
zal wel raad maken. Foei, ik ben moê en warm van ’t loopen en heb flink dorst.” 
Zoo begon ze het water te drinken. Ze zuchtte en steunde, maar ze dronk maar 
door. Ze kon bijna geen adem meer halen, maar ze dronk toch maar door. Ze had 
bijna alles op, het eendje zwom nog maar in een klein plasje. 
Toen de heks merkte dat ze niet meer kon en dat ze zou barsten, toen riep ze: 
“Kom jelui maar hier, ’t is gedaan met me. Kijk maar, ik ben gebarsten en sterf. 
Neem dit kleine doosje nog maar, dat kan je nog wel eens te pas komen.”
En toen was ze dood. De prins en het meisje liepen zoolang tot ze aan het paleis 
van de koning kwamen. 
Voordat zij er waren zei het meisje tegen de prins: “Je moet je van niemand laten 
zoenen, want dan zou je mij niet meer kennen en ik ben toch je vrouw, en wou 
dat ook graag blijven, en [we] hebben al zooveel met elkander beleefd.”
“Neen,” zei de prins, “daar zal ik wel voor oppassen.” 
“Zie je,” zei ze, “ik zal wel een dienst zoeken. Blijf jij dan maar bij je pa, dan 
kunnen wij elkaar nu en dan toch wel eens zien. Je moet dan maar niet vertellen 
dat je met een meid getrouwd bent.”
Het meisje verhuurde zich bij de molenaar en de prins kwam in ’t paleis. Daar 
begonnen ze hem allemaal te kussen en om den hals te vallen en er was een 
vreugde van belang nu de prins er weer was. De volgende dag gaf de koningin een 
heel groot feest ter eere van de prins. De heele buurt werd verzocht omdat ieder-
een, arm en rijk, had helpen zoeken toen de Prins op de jacht was weggeraakt. 
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De molenaar maakte zich ook klaar voor ’t feest en trok zen beste pak aan. 
’t Meisje zei tegen hem: “Ik zou ook wel meê willen “ 
“Ja,” zei de molenaar, “maar dat gaat niet.”
“Kom, ik heb er toch zoo’n lust in.”
“Ja, maar je hebt geen mooie kleeren en in dit pak kun je toch niet gaan.”
“Wacht maar,” zei ze, “ik heb wel mooie kleeren.”
Met haar tooverstokje sloeg ze, toen ze op haar kamertje was gekomen, op het 
doosje en daar kwam een prachtige japon uit. Op het feest was ze veel mooier 
gekleed dan de koningin en ze was zelf een beeldmooi meisje. 
De koningin vroeg haar om de japon en toen zei ze: “Jawel, als ik een nacht hier 
in ’t paleis mag blijven.” 
“O ja,” zei de koningin, “dat kan best.”
Zoo ging ze, toen alles stil was, naar de prins, maar die herinnerde zich niets meer 
en herkende haar ook niet, want hij had zich laten kussen door zijn moeder en 
al zijn tantes.
“Ach,” riep ze, “ik ben toch je lieve vrouw, ken je me nu niet meer?”
’s Morgens ging het meisje terug naar de Molenaar. Dien avond zou er nog eens 
een groot feest zijn en de Molenaar ging er ook weer heen. 
’t Meisje zei: “Ik wil ook graag weer gaan.”
“Ja, maar nu is je japon weg en wat nu?”
“O,” zei het meisje, “dat is geen bezwaar.”
En nu kwam ze op het feest in nog prachtiger japon.
“O,” riep de koningin frank,103 “die moet u mij toch geven.” 
“Goed,” zei het meisje, “als ik vannacht weer hier mag blijven.”
“O, zeker,” zei de koningin, “een dame met zooveel smaak zien we graag aan 
ons hof.” 
Het meisje ging naar de Prins en sprak met hem. Hij luisterde nu al een beetje 
beter. De oude koning had zich in de kast verstopt want de hovelingen hadden 
hem verteld dat de logée naar de Prins ging. Zoo hoorde de koning alles wat ze 
bespraken. 
“Och,” zei het meisje, “weet je niets meer van alles wat in het bosch is gebeurd en 
hoe ik je geholpen heb en hoe die heks ons altijd wou vangen totdat ze gebarsten 
is van al het water?”
“Ja,” zei de prins, “nu herinner ik me alles weer en hoe goed en lief je voor mij 
bent geweest, en hoe wij allemaal zooveel aan je verschuldigt zijn, maar wat moet 
ik dan zeggen tegen mijn vader?” 
“Wel,” zei het meisje, “vertel aan je papa dat je 2 ringen hebt, één van lieflijk-
heid en één van onlieflijkheid. Welke zal ik wegdoen? En dan moet je maar doen 
zooals je pa zegt.” 

103 Vrijmoedig.
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Dat vond de koning in de kast nu heel lief gezegd van het meisje dat ze den prins 
leerde aan zijn vader gehoorzaam te zijn. Toen de prins sliep, sloop de koning 
stilletjes uit de kast. De volgende morgen vertelde de Prins hem alles. 
De koning zei: “Je moet de ring van onlieflijkheid wegdoen en de andere houden, 
dan zullen we zeker allemaal gelukkig wezen. Ik heb van nacht alles gehoord en 
we zullen je vrouw allemaal heel lief hebben.”
De koning vertelde het aan de koningin, er werd een rijtuig met 6 paarden inge-
spannen en daarmeê gingen zij de meid van de Molenaar halen die nog gauw even 
een prachtige japon tooverde uit het doosje van de heks, en toen in ’t rijtuig klom. 
Dienzelfden dag nog trouwden zij plechtig op het stadshuis en in de kerk en ’s 
avonds was er een groote bruiloft en ze leefden allemaal nog heel lang en geluk-
kig. Einde.

150.	 at	1535	&	at	1539
Jan met de kunstpot
Er was eens een man en die kon de huur van zijn huis niet betalen. 
De huisheer zei: “Hoor eens, Jan, als jij de huur niet kunt betalen dan moet je 
er maar uit.”
“Ach,” zei Jan tegen zijn vrouw; “dan moeten we onze eenige koe maar slachten. 
Dan hebben we weêr wat om te eten en het vel kunnen we verkoopen en [er] de 
huishuur - al is ’t maar voor een deel - van betalen.” 
Hij ging met het vel naar de markt. Hij had al drie uren in regen en wind daar 
gestaan, maar er kwam niemand naar het vel kijken. ’t Begon al avond te worden 
en hij wist geen raad. Vlak om waar hij stond waren de vensters van het stadhuis. 
Er brandde licht in een van de zalen en de Heeren van ’t stadhuis zaten een massa 
geld te tellen. 
Jan dacht: “Ik wou dat ik dat geld had.”
Hij bedacht zich niet lang, klom in het beestenvel en vloog de trappen van ’t 
stadhuis op. De heeren ontstelden hevig voor dezen stampenden en brullenden 
stier, liepen weg en lieten geld en al in de steek. Jan kroop gauw uit het vel en 
vulde dat met geld, dat hij naar huis bracht.
“Vrouw,” zei hij, “leen bij de buurman de aardappelenmaat eens, ik wil het geld 
er mee meten.”
De vrouw haalde de maat en Jan meette drie spint104 geld aan kleingeld, dub-
beltjes en kwartjes. Den volgenden dag ging hij de huishuur betalen. 
“Wel,” zei de huisheer, “Jan, hoe kom je aan zooveel geld?” 
“Ja, mijnheer, ik heb een beest geslacht en de vellen zijn duur aan de markt.”
“Zoo?” 
“Ja, drie spint geld (!!!!) kreeg ik ervoor.”

104 Inhoudsmaat (een kwart schepel; een schepel is weer een kwart mud).
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“Nu,” zei de huisbaas, “dan zal ik ook twee beestenvellen op de markt verkoopen.”
En hij stuurde zijn knecht naar de markt met de vellen van zijn twee beste melk-
koeien. Toen deze met de vellen op de markt stond, kwam een Jood vragen hoe-
veel hij ervoor moest hebben.
“Drie spint, Mijnheer de Jood.”
“Naeh, dat heb ik met mijn heele familie niet, drie spint geld.”
En zoo ging de knecht met de vellen weer naar huis. 
“Niet verkocht?”
“Neen, Mijnheer, ze wilden nog geen ƒ10,- geven, de Jood bood mij ƒ2,-”
Daar ging Mijnheer naar Jan toe, maar Jan had hem zien aankomen en zei tegen 
zijn vrouw: “Jij moet ook wat tegen mij mopperen, en zeggen dat ik slecht ben, 
dan zal ik je dood steken, wacht, laat ik den darm met bloed onder je kleeren 
wegstoppen, dan steek ik daarin met het mes.”
“Wel foei, Jan,” zegt Mijnheer,105 “wat ben jij een leugenaar om iemand zoo te 
bedriegen!”
“Ja!” riep de vrouw, “Jan is een gemeene vent. Hij deugt niet, hij liegt tegen mij 
ook altijd.”
“Zoo,” zegt Jan, “ondeugend wijf.”
Hij nam een mes en stak haar: het bloed stroomde en ze viel achterover.
“Nu Jan,” zegt Mijnheer, “dat is nu wat moois, daar heb je nu je vrouw dood 
gestoken.”
“O,” zegt Jan, “Mijnheer, dat is niets.”
Hij nam een gewoon centsfluitje en floot er drie maal op en toen leefde de vrouw 
weer. 
“Gunst Jan, dat fluitje moet je mij verkoopen.”
“Neen,” zei Jan, “stellig niet.”
“Och, toe maar.”
“Nu,” zei Jan, “voor ƒ1000,- kunt u het fluitje krijgen.”
Nu ging Mijnheer, die anders nooit zoiets deed, naar de herberg en dronk zich 
dronken en ging toen naar huis. 
Zijn vrouw zei: “Man, ben je gek geworden, wat is dat voor gemeene manier van 
doen, eerst zomaar twee vette melkkoeên te gelijk slachten en dan ’t geld in de 
herberg er doorbrengen? ’t Is schande.”
“Hou je stil, mensch, of ik steek je dood.” Want daar had hij nu erg lust in nu 
hij toch het fluitje had waarop hij maar drie maal hoefde blazen om haar weer 
levend te krijgen. Hij maakte zoolang ruzie totdat zijn vrouw zei: “Vent, je bent 
dronken!” En toen stak hij haar dood. 

105 In een eerdere uitgave van dit verhaal in een bloemlezing, staat op deze plek een ernstige 
verlezing. In het handschrift staat “M” als afkorting voor “Mijnheer”, maar de letter is 
verlezen voor de (ongewone) naam Us. Zie Meder 2000a, p. 213-217 (nr.113).
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“Dat is niets,” dacht hij en begon te fluiten. Drie maal, zes maal en nog meer, 
maar ’t gaf niets: ’t mensch was dood. 
In woede vloog hij naar Jan. “Jan, bedrieger, je hebt weer alles gejokt.”
Jan had hem weer zien aankomen en de pot met erwtensoep stond te borrelen 
op het vuur.
“Vrouw,” zei hij, “daar komt de huisheer, zet gauw de pot achter de deur, die 
soep blijft nog wel wat doorkooken, hij is erg aan de kook.”
“Jan, wat is daar in die pot wat zoo kookt?”
“Ja, Mijnheer, wij kooken in die kunstpot altijd zoomaar zonder vuur, zetten de 
pot maar achter de deur, dan kookt hij vanzelf.”
“Wat vraag je voor de pot? Want nu mijn vrouw dood is, moet de meid al het 
werk alleen doen en zal ze het heel gemakkelijk vinden om de pot zonder vuur 
te kooken.”
“Ja,” zei Jan, “een zak vol geld, want zoo’n pot is wat waard. Ik moet nu weer 
altijd hout en turf koopen.” 
Mijnheer nam de pot mee naar huis en zei tegen de meid dat ze er de aardappels 
en ’t andere eten maar in moest doen en de pot achter de deur zetten, dan werd 
het wel vanzelf gaar. 
“Ja,” dacht de meid, “Jan zal je wel weer gefopt hebben.” Maar ze was gehoor-
zaam en zette de pot achter de deur. Ze keek er gedurig eens in, maar de aardap-
pels bleven even rauw als ze waren. Toen Mijnheer ’s middags te huis kwam en 
eten wilde, zag hij dat Jan hem bedrogen had en het een heele gewone pot was. 
Mijnheer weer naar Jan: “Dat is toch te erg met jou, nu heb je weer bedrogen. 
Nu is mijn geduld uit en moet je maar verdronken worden.”
Ze bonden Jan in een zak en sleepten hem naar ’t water, maar ’t was een heel 
vrachtje geweest en Mijnheer nam eerst de knechts meê naar binnen in de herberg 
om een glas bier te drinken. Zij lieten Jan zoolang in de zak bij het water liggen. 
Jan had alles gehoord, maar kon de zak niet uit. 
Hij begon in de zak hardop: “Wie wil ’s Konings dochter trouwen? Wie wil ’s 
Konings dochter trouwen?”
Toen kwam er een boer met een troep schapen voorbij en ging naar de zak en zei 
tegen Jan: “Dat wil ik wel.”
“Goed,” zei Jan, “ik wou niet; daarom willen ze mij verdrinken. Maak de zak 
maar los.”
Dat deed de boer en kroop in de zak die Jan stevig digtbond.
De mannen kwamen uit de herberg terug en de boer schreeuwde zoo hard als hij 
kon: “Ja, ik wil wel!” 
Nu zeiden zij: “Dat is goed ook, dat je wel wilt, want je moet toch,” en gooiden 
hem zoo in ’t water, waarin de boer verdronk. 
Jan was intusschen met de schapen naar huis gegaan. ’s Middags komt Jan Mijn-
heer tegen. 
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“Wel hemel, Jan, waar kom jij vandaan? Ben jij het zelf?”
“Welja,” zei Jan, “ik zal u vertellen waar ik vandaan kom. Daar onder in de gracht 
was van alles, nee maar zoo prachtig, u kunt het niet gelooven, van alles wilden 
ze me geven, ook een rijtuig met zes paarden, maar dat kon ik er alleen niet uit-
krijgen.”
“Half mijn,” zei Mijnheer, “Jan, dan zal ik je wel helpen.”106

“Goed”, zei Jan, “kruip dan maar in de zak, ik zal er zoo wel inspringen.”
Mijnheer kroop in de zak. Jan rolde hem in ’t water en Mijnheer verdronk.

151.	 [at	956b]
Een meid was alleen te huis. De famillie was naar buiten gereisd en zij zou den 
volgenden dag ook naar huis gaan, als ze het huis eerst aangeruimd had.
Ze trok ’s avonds voor het naar bed gaan schoon goed aan en zeide, toen ze toe-
vallig in haar spiegel keek: “Wat ziet iemand er toch zoo anders uit dan geheel 
gekleed op straat. Wat is toch een ongekleed mensch?” Een roover (!!) had onder 
het bed gelegen, zooals later bleek.
Dien nacht werd vreesselijk in het huis gestolen en veel waarde er uitgedragen, 
zonder dat ergens geweld was gepleegd. De roover had van binnen de schuif 
bedaard van de voordeur geschoven en die weer zachtjes dicht getrokken. De 
politie kwam en men veroordeelde de arme meid om 5 jaren in de gevangenis te 
gaan; niemand dan zij kon het gedaan hebben.
Nadat ze uit de gevangenis kwam, liep ze eens voorbij het huis, waar ze zoo 
ongelukkig was geworden en haar heele attentie was weer op de zaak, hoe het 
toch geweest was dien nacht - tot op eens iemand (de roover had haar herkend 
en in zijn overmoed vergat hij zichzelf) tot haar zei: “Wat is toch een ongekleed 
mensch?” 
Zonder zich een ogenblik te bedenken greep ze de man met groote kracht aan en 
liet hem niet meer los eer er hulp kwam en zoo kwam dan eindelijk haar onschuld 
aan het licht.

Verteller: G.J.M. Kakel
Woonplaats: Hoofddorp (Noord-Holland)
Beroep: kapelaan 
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

106 Begrijp: ik zal je wel helpen, als ik de helft krijg.
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152.	 tm	2602
Oegstgeester koeientillers
Warmondsche beulingprikkers
Voorburgsche hondenhangers
Sassemer aschpotten
Noordwijker negenwekers
Veensche107 peulenbuiken.

Verteller: Mej. A. Kalis
Woonplaats: Beverwijk (Noord-Holland)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Sliedrecht (Zuid-Holland)
Datum van inzending: 28 januari 1894
Aantal verhalen: 1

153.	 at	927
Hoop en vrees zat op de wagen
Hij zag tweebeen vierbeen dragen.

Een man, die ter strafplaats werd gevoerd, gaf dat raadsel op om, wanneer de 
rechters ’t niet raden, kwijtschelding van straf te krijgen; de gevangene stelde 
hoop en vrees voor en tweebeen was een ooijevaar met een kikker in de bek.

Verteller: J.P. van Kasteren S.J.
Woonplaats: Maastricht (Limburg)
Beroep: Pater Jezuiet
Datum van inzending: 14 november 1893
Aantal verhalen: 1

154.	 tm	4302
Middel tegen kiespijn
Men stelt den lijder voor hem een heilzaam gebed te leeren ter eere der H. Apol-
lonia (de patrones tegen kiespijn) en laat hem regel voor regel nazeggen:

“O heilige Apollonie 
Ik heb pijn in mijn tronie 
Ik heb pijn in mijn tand 

107 Roelofarendsveense.
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Dat ik geen brood bijten kan 
Geef mij str…!”108

Dit laatste onverwachte woord moet zóó ontnuchterend werken en de lijder zóó 
boos maken, dat hij zijne hoofdpijn vergeet.

Verteller: C.J.J.H. van Kempen
Woonplaats: Wieringen (Noord-Holland)
Beroep: Burgemeester
Datum van inzending: maart 1892
Aantal verhalen: 1

155.	 at	720
Hoe Jantje door zijne booze stiefmoeder wordt geslacht
Jantje was haar stiefkind, haar eigen kind was een meisje, Leentje genaamd. De 
moeder had een hekel aan Jantje en toen de vader eens niet te huis was, liet zij 
Jantje boven uit een zwaren kist appelen halen; terwijl Jantje voorover gebogen 
er in was, slaat de booze stiefmoeder het deksel dicht. Toen kookte zij soep van 
Jantje, die zij den vader te eten gaf. Zuster Leentje zocht zorgvuldig alle been-
tjes bijeen, knoopte ze in een doek van zij en begroef ze onder den lindeboom. 
Toen veranderden die beentjes in een mooi rood vogeltje dat in het vensterkozijn 
kwam zitten en het volgende versje zong:

“Mijn booze moeder sloeg mij dood, 
Vader at mij op als brood, 
Zuster Leentje, steeds goed voor mij, 
Knoopte me in een doek van zij 
En begroef me zonder schroom 
Onder deze lindeboom, 
En nu zing ik voor uw raam, 
Roodwit, Roodwit is mijn naam.” 

De moeder was bang, trachtte het vogeltje te verjagen, doch het kwam gedurig 
weder terug.

108 Het onverwachte woord moet uiteraard “stront” zijn.
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Verteller: A.P. Ketel
Woonplaats: Moordrecht (Zuid-Holland)
Datering: circa 1910?
Aantal verhalen: 2

156.	 at	956b
Het volgende is het verhaal van een dief, die een huis inbreekt als de heer en de 
juffrouw uit zijn en een meisje alleen achtergebleven is om het te bewaken. Het 
moedige meisje weet den dief buiten te krijgen. Vloekend gaat hij nu naar zijn 
kameraden, die een gat onder den drempel van de deur graven om het huis toch 
binnen te kunnen komen. Een der dieven waagt zich het gat in, maar wordt, toen 
hij nogmaar halverwege was, zijn hals afgesneden. Ter belooning voor haar moed 
ontvangt het meisje later van de heer 700 gouden kronen. (Het heele rijm werd 
in de touwbaanderij gezongen.)
’t Was op een Zaterdagen avond laat,
Mooi meisje zou gaan vegen de straat.
Ze wier van der buren geropen.
Mendeen109 kwam daar een loze dief;
Was in des huis gekropen.
Mooi meisje die verschrikte zoo zeer:
“Kom eet en drink maar met me mee!”
Ze docht: ik was alleenig.
Maar toene zullie gegeten en gedronken hadt
Zoo dat die loze dief toen sprak,
Die sprak zoo menig wurfe:110

“Al heb je ’n halsie als goud zoo rood,
Alevel111 zal je sterven.”
Dat mooi meisje, dat oopte haar kasten en kist
En haalde eruit dat niemand en wist;
Ze begonnen toen melkander te minnen.
Toen wassen der geen touwtjes of bandjes genoeg
Om d’r zakken toe te bingen.112

Toen sprak zij weer:
“Loop achter naar mevrouws zomerhuis;
Daar hangen ’n paar schalen bij ’t fornuis,
Daar hangen ’n paar zulverde schalen.

109 Meteen.
110 Werf, keer, maal.
111 Toch, desondanks.
112 Begrijp: toen was er geen houden meer aan.
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Loop henen en gaat die halen.”
De dief, die docht op zijn gemoed
“Die paar zilverde schalen, die lijken me ook nog goed.”
Hij treedde zoo zachtjes naar buitene.
Mooi meisje, die sloot deuren en vensters dicht,
Als dat die dief die bleef er buiten.
Die dief die zwisterde en hij zwoer113

En schold hij ze uit voor karnaliehoer.114

Hij ging fluiten langs de straten.
Toen kwamen er nog ’n stik zeven of acht
Al van zijn kameraten.
Wat zee die overste van die acht:
“Ik heb nog een klein kansje verwacht,
Kom, laten we spitten en graven,
Kom, laten we spitten en delven mee
Eer de dag begint te dagen.”
Toene zullie gespitten en gedolven had,
Toen dorst er geen een man door het gat.
Toen sprak Jan Joosten met schroomen:
“Benne jullie van een mooi meisje bevreesd?
Atju115, ik ga ter voren.”
Toen Jan Joosten op ter halven wege kwam,
Toen mooi meisje het mesje uit der scheegie116 nam.
Ze snee erin dat het beefde;
Jan Joosje was zijn hoofie kwijt
En het hoofd was in d’r huis gebleven.
Ze vatte het hoofd al bij het haar
En zette het op een tinnen schotel voorwaar.
Ze zette het op kisten of kasten.
Ze schreef ’n brief aan d’r heer en juffrouw toe:
“Kom thuis, we hebben gasten.”
Wat kreeg ze voor der loonen
Van al die heeren uit de stad?
700 gouden kronen.

113 Begrijp: de dief tierde en vloekte.
114 Hoer van het canaille (uitschot).
115 Adieu, ajuus.
116 Schede.
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157.	 at	2030
Eens veegde ik m’n stalletje
En vond er een gouden balletje.
Wat deed ik ermee?
Ik kocht een vet, vet varkentje.
Maar ’t varken wou niet gaan.
Toen ging ik naar de stok:
“Stok, wil je varken slaan?
’t Varken wil niet gaan.”
“Neen,” zei de stok.
Toen ging ik naar het vuur:
“Vuur, wil je stok branden?
Stok wil niet varken slaan.
’t Varken wil niet gaan.”
“Neen,” zei het vuur.
Toen ging ik naar het water:
“Water, wil je vuur blusschen?
Vuur wil niet stok branden.
Stok wil niet varken slaan.
’t Varken wil niet gaan.”
“Neen,” zei het water.
Toen ging ik naar de os:
“Os, wil je water drinken?
Water wil niet vuur blusschen.
Vuur wil niet stok branden.
Stok wil niet varken slaan.
’t Varken wil niet gaan.”
“Neen,” zei de os.
Toen ging ik naar den slager:
“Slager, wil je os slachten?
Os wil niet water drinken.
Water wil niet vuur blusschen.
Vuur wil niet stok branden.
Stok wil niet varken slaan.
’t Varken wil niet gaan.”
“Ja,” zei de slager.
De slager slachtte de os,
De os dronk het water,
Het water blusschte het vuur,
Het vuur brandde de stok,
De stok sloeg het varken
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En het varken loopt hard, heel hard.
Kijk, kijk, daar gaat het.

Verteller: Aug. C. Keyser
Woonplaats: Texel (Noord-Holland)
Datum van inzending: 27 januari 1892
Aantal verhalen: 1

158.	 at	2030j
Vertelsel
Keutje wilde niet naar school toe gaan, toen ging zijn moeder naar den hond, en 
vroeg: “Wil je Keutje bijten?” 
“Neen,” zei de hond. 
Toen ging zijn moeder naar de stokken: “Stokken, wil je de hond slaan, want de 
hond wil Keutje niet bijten en Keutje wil niet naar school toe gaan.” 
“Neen,” zei de stokken. 
Toen ging ze naar ’t vuur om de stokken te verbranden, van daar naar ’t water om 
’t vuur te blusschen, toen naar de koe om ’t water te drinken, maar allen wilden 
niet. Toen ging ze naar de slachter en die wilde wel. Toen ging de slachter naar 
de koe en koe naar ’t water enz. en Keutje ging naar school.

Verteller: Cornelis Johan Kieviet (1858-1931)
Woonplaats: Oosthuizen (Noord-Holland)
Beroep: onderwijzer, schoolhoofd, kinderboekenschrijver (Fulco de Minstreel, 
Dik Trom)
Datum van inzending: maart 1892
Opmerking: in de brief wordt er melding van gemaakt dat de verhalen door een 
jongetje zijn opgetekend uit de mondelinge overlevering van leerlingen.
Aantal verhalen: 5

159.	 1676f*
Er was eens eene vrouw; de menschen zeiden dat het een spook was. 
Alle nachten kwam er een groot raar beest voorbij de kazerne. De sol-
daten durfden niet meer op wacht. Eindelijk zou er een soldaat op 
wacht staan; hij durfde wel, zeide hij. Hij liep een geruimen tijd rond, en 
zag toen het beest aankomen. Driemaal had hij al “halt werda?” geroe-
pen, maar het gaf geen antwoord. Eindelijk schoot hij, en vloog er op 
aan, bekeek het van alle kanten en wie was het? Het was zijne eigene 
moeder die zich in eene schapenhuid gewikkeld had.

Johan Kieviet 
(1858-1931)
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160.	 sinsag	501
Eens ging er een dokter door het land. Hij had een stuk geloopen, toen zag hij 
katten om een kan dansen. Zij vroegen of hij mee wouw dansen. Hij deed het 
ook, maar het beviel hem niet. Met een vloek, en ze waren allemaal weg. De 
namen der katten stonden op de kan. Hij nam de kan mee naar huis.117

161.
Er was eens een heer die eene dochter had. Deze dochter wou trouwen aan eenen 
armen jongen. Maar dit wou de heer niet hebben. 
Doch de meid dacht: “Ik zal het wel over krijgen.”
’s Nachts op klokslag van twaalf begon het te spoken. De heer liep verschrikt het 
bed uit, en zag een gestalte met twee vurige oogen. Hij werd bevreesd en besloot 
den volgenden morgen het kasteel te verlaten. Hij deed dan ook. Toen kwam 
er eenen man bij hem en vroeg of hij in het kasteel mocht wonen. Hij gaf zijn 
toestemming. Doch de dochter van den heer was er ook gebleven en de man die 
vroeg om er in te wonen was haren vrijer. Doch er kwam er weder een om te 
vragen of hij op het spook mocht passen, weêr gaf hij zijne toestemming. Deze 
kwam terug en zeide dat het zijn eigen schuld was, omdat zijne dochter niet 
trouwen mocht van hem.
“Laat haar dan dadelijk maar trouwen,” zei hij. 
Zij trouwden en het spookte nu niet meer. Hij ging naar zijne dochter toe, en 
hoorde dien nacht niets meer. 
Thuis gekomen zeide hij tegen zijne vrouw: “Het was toch mijne eigen schuld, 
want de meid heeft zelf gespookt.”

162.	 sinsag	640	&	sinsag	501	&	sinsag	503
Een sprookje
Ergens op een land waren eene menigte katten die daar kermis hielden. Doch 
niemand durfde hen storen want zij waren allen bang. Ook was in dien omtrek 
uit den kerk den gouden kandelaar gestolen. Zij besloten dus het volgende jaar 
eens op de katten te loeren. De dag brak aan en zij gingen in den omtrek op 
den loer staan. Daar zagen zij tot hunner schrik den kandelaar. Hoe hem nu te 
krijgen? Een was er die durfde. Hij ging naar het land en groette de katten. Toen 
nam hij den kandelaar en wilde weggaan. Doch de katten [vroegen] hem om nog 
een poosje te blijven. Dat deed hij dan ook, en de katten gingen allen naar het 
vuur, en deden of zij in den ketel moesten, die vol olie over een groot vuur hing. 
De man kreeg medelij en ging wat dichter bij het vuur. 
Nu zeiden de katten:

117 In dergelijke kattendans-verhalen gaat het steeds om een samenkomst van heksen in 
diergedaante.
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“Willen wij woppen? Willen wij woppen? 
Willen wij hem met zijn kop in den ketel stoppen?”

Nu stopten zij hem zijn hoofd in de olie. Hij ging hard weg, doch vergat de 
kandelaar mee te nemen. Hij werd zwaar ziek, en lag een week of zes te bed. 
Daarna kon hij al weer wat lopen. Doch zoolang hij ziek geweest was, hoorde hij 
de katten telkes miauwen. Eens op eenen morgen ging zijn vrouw uit. Hij bleef 
dus alleen thuis, maar zei tegen zijne vrouw, dat zij eenen ketel met water over 
doen moest. Zij deed dit en ging weg. Het water kookte en nu ging de man naar 
buiten en riep de katten binnen. Toen ging hij naar het water en gooide dat over 
de katten. ’s Morgens hoorde men dat alle oude vrouwen zich verbrand hadden, 
en dat er zelfs een dood was. Dit houdt men voor waar, en hier komt de kat-
tenkermis van.

Johan Kieviet en zijn gezin.
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163.	 at	720
Moeders zuster Leentje
Graafde daar een beentje
Onder deze linde boom
Zingen alle vogeltjes schoon.

Mijn moeder heeft mij geslacht
Mijn vader heeft mij gegeten
Mijn zuster Leentje heeft de beentjes onder de linde boom gesmeten
Zoo ben ik weer opgegroeid.
(Dit is het einde van een versje waarvan ik het eerste niet meer weet.)118

Verteller: H.C. Klinkert
Woonplaats: Leiden (Zuid-Holland)
Geboorteplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Geboortejaar: 1829
Datum van inzending: 27 maart 1892
Aantal verhalen: 1

164.	 at	2030j
“Keutje, wil je naar school toegaan?”
“Neen,” zei Keutje, “of ik moet gedragen zijn,
Al in de klare maneschijn.”
“Stokken, wil je Keutje slaan?
Keutje wil niet naar school toe gaan,
Of ze moet gedragen zijn, 
Al in de klare maneschijn.”
“Neen,” zeiden de stokken.
“Vuur, wil je stokken branden?
Stokken willen Keutje niet slaan.
Keutje wil niet naar school toe gaan,
Of ze moet gedragen zijn, 
Al in de klare maneschijn.”
“Neen,” zei het vuur.
“Water, wil je vuur blusschen?
Vuur wil de stokken niet branden.

118 Deze versjes staan in het handschrift apart opgenomen en worden door Boekenoogen 
(?) verbonden met de opmerking: “Behooren misschien bij elkander!”
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Stokken willen Keutje niet slaan.
Keutje wil niet naar school toe gaan,
Of ze moet gedragen zijn, 
Al in de klare maneschijn.”
“Neen,” zei het water.
“Koe, wil je het water drinken?
Water wil het vuur niet blusschen.
Vuur wil de stokken niet branden.
Stokken willen Keutje niet slaan.
Keutje wil niet naar school toe gaan,
Of ze moet gedragen zijn, 
Al in de klare maneschijn.”
“Neen,” zei de koe.
“Slager, wil je de koe slachten?
Koe wil het water niet drinken.
’t Water wil het vuur niet blusschen.
’t Vuur wil de stokken niet branden.
De stokken willen Keutje niet slaan.
Keutje wil niet naar school toe gaan,
Of ze moet gedragen zijn, 
Al in de klare maneschijn.”
“Neen,” zei de slager.
“Hond, wil je den slager bijten?
Slager wil de koe niet slachten.
Koe wil het water niet drinken.
’t Water wil het vuur niet blusschen.
’t Vuur wil de stokken niet branden.
De stokken willen Keutje niet slaan.
Keutje wil niet naar school toe gaan,
Of ze moet gedragen zijn, 
Al in de klare maneschijn.”
“Ja,” zei de hond! 
En de hond beet den slager, 
de slager slachtte de koe, 
de koe dronk het water, 
het water blusschte het vuur, 
het vuur verbrandde de stokken, 
de stokken sloegen Keutje 
en Keutje op een drafje naar school.
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Verteller: Laurentius Knappert (1863-1943)
Woonplaats: Dokkum (Friesland)
Geboorteplaats: Leiden (Zuid-Holland)
Beroep: Nederlands Hervormd predikant te Kwadijk (1887-1889) en Dokkum 
(1889- 1893). In 1902 werd Knappert hoogleraar theologie aan de Leidse univer-
siteit.
Datum van inzending: 20 maart 1892
Opmerking: De eerste twee verhalen zijn van Knappert zelf, de laatste drie heeft 
hij uit de mondelinge overlevering opgetekend in Kwadijk, Noord-Holland.
Aantal verhalen: 5

165.	 sinur	126c*
De gewone bruine boon heet “Waterloo-boontje”. De navel van de boon gelijkt 
op een soldaat met de handen langs ’t lijf. Dat is zoo sinds Waterloo,119 want toen 
men op het slagveld boonen zaaide, hadden de vruchten de gedaante van de sol-
daten, die daar begraven lagen. (Eene merkwaardigen parallel van Ajax, Narcis-
sus, enz.)120

166.	 sinur	119d*
Op een tocht van Monnikendam naar Marken op een botter liet een visscher mij 
een spiering zien. Neemt men het dier in de hand met den rug naar boven, dan 
kan men tusschen de oogen door het doorzichtige kraakbeen een geleiachtige 
massa opmerken. Dat is het beeld van een Marker visscher: de hoed, [het] gezicht, 
het buis, de pofbroek. Dit is zoo, omdat de Markers van de spiering leven. De 
gelijkenis was er inderdaad.

167.	 tm	4302
Tegen “bloedinnen” helpt een krans van aaneengeregen stukken eelt, uit een 
paardehoef, tusschen hoefijzer en hoef gesneden, en gedragen om de hals.

168.	 sinsag	486
Als op Zondag een lijk boven aarde blijft staan, zal er spoedig weêr een doode 
zijn. De kerkklok klinkt dan dof.

119 De Slag bij Waterloo, 18 juni 1815.
120 Knappert wijst hier op een tweetal Griekse mythen. Op de plek waar Ajax zelfmoord 
pleegt en het bloed van zijn zwaard druipt, groeide ridderspoor (Delphinium belladonna). 
Op de plek waar Narcissus sterft, groeiden narcissen.
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169.	 sinsag	539
Voor eenige jaren leefde op het dorp Beets (N.H.) eene oude vrouw, die, leu-
nende over haar onderdeur, een drift koeien kon verhinderen voort te gaan, alleen 
door ze aan te zien.

Verteller: M.C. Koole
Woonplaats: Westkapelle (Zeeland)
Beroep: commies (ambtenaar) bij het polderbestuur van Walcheren
Datum van inzending: januari 1894
Verhalen opgetekend door: dominee Van der Swalm
Aantal verhalen: 2

170.	 sinsag	1129
Bijgeloovigheid
Op het zuideind van den Westkapelschen zeedijk bestaat een hoogen heuvel, als 
einde van de duinrij tusschen Zoutelande en Westkapelle. Aan de landzijde van 
dien heuvel bestaat van den top tot aan den voet een pad, dat niet begroeit, 
omdat het zand voortdurend uitwaait en er veel geloopen wordt. Volgens bijge-
loovige oudjes, die te Westkapelle nog veel te vinden zijn, bestaat er voor het niet 
begroeien van dit pad eene andere oorzaak, nl.: 
In 1809 of 1810 ging een Fransch soldaat, die ter dood veroordeeld was, van het 
strand over genoemden heuvel naar de landzijde en werd aan den voet van den 
heuvel gefusilleerd. Een uur na de voltrekking van het vonnis kwam er bericht 
dat de soldaat onschuldig was en hij vrij gelaten moest worden; alzoo te laat! 
Over den hoogen heuvel gaande sprak de soldaat op zijn laatsten gang: “Op deze 
pad, die ik hier ga, zal nooit geen gras of helm meer staan!” 
Deze uitroep van den soldaat is volgens onze oudjes de oorzaak der onvrucht-
baarheid van het pad.

171.	 sinsag	450
Spoken 
Eene hofstede genaamd het Klinkerhof, staande aan het Pauluswegeling, 
gemeente Westkapelle, had indertijd den naam dat het door spoken geplaagd 
werd. Ook nadat de hofstede afgebroken was, kwam een spook in witte kleeding 
het stuk land, waarop de hofstede gestaan had, regelmatig bezoeken. Naar men 
zegt vond Christiaan Gabrielse (thans nog in leven) op dat stuk land een pak met 
geld... en na het verdwijnen van dat geld werd geen spook meer gezien!
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Verteller: Mej. Trijntje Koopman
Woonplaats: Hoorn (Noord-Holland)
Datum van inzending: 23 maart 1892
Opmerking: Trijntje Koopman is één van de informanten van kapelaan H.J. van 
de Ven, woonachtig aan de Wevershoef te Hoorn
Aantal verhalen: 1

172.	 at	571
Hansje ging eens door het woud.
Ik ben de tooverfee, die hem betrouwt,
Wil ik mijn raad gaarne geven;
Naast den boom slaapt een ridderlijke heer,
Naast hem op het gras ligt een zwaantje ter neer
En wanneer jij maar zegt: “Zwaantje kleef aan!”
En je lacht, dat je gilt.
Hans zoo gedaan en door ’t dorp gegaan,
Zag hij een oolijke deugniet staan.
“Zwaantje kleef aan,” zei de vroolijke Hans.
Vast zat de jongen en losgaan geen kans.
Waschvrouwtje helpt hem, ook zij kon niet los,
Schoorsteenvegertje ook kleeft aan de tros,
De burgemeester zijn dikke vrouw,
Wie daar nu niet om lachen zou.
En boven van de heuveltop
Kijkt het prinsesje naar om laag;
Zij lacht maar door, zij lacht gestaag,
En wie haar aan het lachen maakt,
Dien trouwt ze, dat is uitgemaakt.
“Kom hier dan Hans, jou flinke maat,
Ik kleed je in fluweel en zij,
Jij deelt eenmaal de kroon met mij.
Wij trouwen, kameraad.”

Verteller: mevr. Ren. Koopstra
Woonplaats: Zwartsluis (Overijssel)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: Koopstra schrijft bij dit verhaal: “Uit Zwartsluis (Overijssel) of 
waar indertijd ik naar school ging, is het volgende zeer in trek en komt bij iedere 
‘kindervisite’ ter sprake.”
Aantal verhalen: 1
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173.	 at	780
Het bloempje van Cedrea
Willem had een broertje, de lieveling der ouders, en broertje kreeg op zekeren 
dag, onder meerdere voorrechten ‘een bloempje van Cedrea’, hetgeen Willems 
afgunst dermate opwekte, dat hij besloot ‘broertje’ aan kant te maken om meester 
van ‘het bloempje van Cedrea’ te worden. Zoo gedacht, zoo gedaan: ‘broertje’ 
werd in den tuin weggestopt, doch ‘het bloempje van Cedrea’ klapte alles! Toen 
vader het in handen nam, klaagde het:

“Ach, vaderlief, ach vaderlief, 
Broer Willem heeft mij vermoord! 
Al om het bloempje van Cedrea, 
En daarom lig ik hier dood.”

Zoo ook de moeder:

“Ach moederlief, ach moederlief, 
Broer Willem heeft mij vermoord! 
Al om het bloempje van Cedrea, 
En daarom ben ik dood.”

’t Spreekt vanzelf dat Willem ook de vreesselijke daad verweten werd, doch het 
“bloempje van Cedrea” bleef in denzelfden toer en herhaalde weemoedig:

“Ach Willemlief, ach broertje lief, 
Gij zelve hebt mij vermoord! 
Al om het bloempje van Cedrea, 
Daarom ben ik thans dood!”

Verteller: S. Kriek
Woonplaats: Groot Schermer (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

174.	 at	2010	i	a
Welbemint
Zoo heet mijn kind
Oprecht
Heet mijn knecht
Welbehagen
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Heet mijn wagen
Zwarte staart
Draagt mijn paard
Boe
Heet mijn koe
Dikdalf
Heet mijn kalf
Witte veeren
Draagt mijn zwaan
Puklekaan
Heet mijn haan
Prijs heet mijn hennetje
’s Avonds in een donkere kooi
’s Morgens in een mandje met hooi.

Verteller: A.C.G. Lambooij
Woonplaats: Haarlem (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Utrecht (Utrecht)
Datum van inzending: 12 februari 1894
Aantal verhalen: 2

175.	 at	926b*
Amersfoortsche Keientrekkers
Amersfoortsche Keientrekkers; een steen waarop de letters:

“Als jij mij zaagt van onderen
Wat zoudt gij ze bewonderen.”

Deze steen werd door de Amersfoorters omgedraaid. Aan de keerzijde las men 
toen:

“O! wat ben ik blij
nu lig ik op mijn anderen zij.”

176.	 at	2030j
Baas Jochem stuurde Joosje uit om haver te gaan snijden, maar Joosje sneed de 
haver niet en kwam ook niet naar huis toe. 
Toen zond baas Jochem Poedel uit om Joosje te gaan knauwen, maar Poedel 
knauwde Joosje niet en Joosje sneed de haver niet en kwam ook niet naar huis toe. 
Toen zond baas Jochem Knuppel uit om Poedel te gaan ranselen, maar Knuppel 
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ranselde Poedel niet en Poedel knauwde Joosje niet en Joosje sneed de haver niet 
en kwam ook niet naar huis toe. 
Toen zond Baas Jochem vuurvlam uit om Knuppel te gaan branden, maar vuur-
vlam brandde Knuppel niet en Knuppel ranselde Poedel niet en Poedel knauwde 
Joosje niet en Joosje sneed de haver niet en kwam ook niet naar huis toe. 
[Toen zond baas Jochem water uit om vuurvlam te gaan blusschen, maar water 
blusschte vuurvlam niet en vuurvlam brandde Knuppel niet en Knuppel ranselde 
Poedel niet en Poedel knauwde Joosje niet en Joosje sneed de haver niet en kwam 
ook niet naar huis toe.]
Toen zond baas Jochem koebeest uit om water op te slurpen, maar koebeest 
slurpte water niet en water blusschte vuurvlam niet en vuurvlam brandde Knup-
pel niet en Knuppel ranselde Poedel niet en Poedel knauwde Joosje niet en Joosje 
sneed de haver niet en kwam ook niet naar huis toe.
Toen zond baas Jochem slager om koebeest te gaan halen, maar slager haalde121 koe-
beest niet en koebeest slurpte water niet en water blusschte vuurvlam niet en vuur-
vlam brandde Knuppel niet en Knuppel ranselde Poedel niet en Poedel knauwde 
Joosje niet en Joosje sneed de haver niet en kwam ook niet naar huis toe.
Toen zond baas Jochem diender uit om slager te gaan halen, maar diender haalde 
slager niet en slager haalde koebeest niet en koebeest slurpte water niet en water 
blusschte vuurvlam niet en vuurvlam brandde Knuppel niet en Knuppel ranselde 
Poedel niet en Poedel knauwde Joosje niet en Joosje sneed de haver niet en kwam 
ook niet naar huis toe.
Toen ging baas Jochem er zelf op uit. Baas Jochem haalde diender en diender 
haalde slager en slager haalde koebeest en koebeest slurpte water en water blus-
schte vuurvlam en vuurvlam brandde Knuppel en Knuppel ranselde Poedel en 
Poedel knauwde Joosje en Joosje sneed de haver en zóó ging alles naar huis toe.

Verteller: G. Lammers
Woonplaats: ’s-Graveland (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Deventer (Overijssel)
Beroep: Hoofd van een openbare school
Datum van inzending: 7 februari 1894
Aantal verhalen: 1

121 Aanvankelijk stond er: “Toen zond baas Jochem slager om koebeest te gaan slagten, 
maar slager slagte koebeest niet”, maar “slagte(n)” is doorgestreept en vervangen door 
“halen” en “haalde”.
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177.	 sinsag	410
Thans zend ik u eene berijmde volksoverlevering uit mijne geboorteplaats Deven-
ter. De geschiede nis werd mij als kind door wijlen mijn vader verteld, doch anders 
heb ik niet vernomen, dat ook anderen haar kenden. Hoewel zulks waarschijnlijk 
wel het geval zal zijn, is het toch zeker, dat de legende bijna vergeten is.
Het ‘Witte Paard’ stond op het hoogste punt der stad, het Bergschild; de wagen 
moest op weg naar de IJselbrug over het grootste plein in de stad, ‘De Brink’. De 
‘Ossenwaard’, een uiterwaard, ligt tegenover de stad, een minuut of tien stroom-
afwaarts van de schipbrug, daar, waar in den laatste tijd de spoorbrug is gelegd. 
Het verhaal is reeds in Mei 1863 door mij aldus in rijm gebracht, zonder er meer 
in te lasschen dan mijn vader mij verteld heeft.

1. Wat waren het toch groote plagen,
 Die spoken uit de oude dagen,
 Wat maakten zij soms groot misbaar!
 Hoeveel moest men van hen soms lijden!
 En om zich van hen te bevrijden,
 Wat viel dat soms verbazend zwaar!

2. De stad, waar ik eens werd geboren,
 Die stad, ontstaan door Davo’s toren,122

 Had ook van spoken wel eens last.
 Zoo kwam ’t, dat niemand meer logeerde
 In “’t Witte Paard”, want men beweerde:
 De waard had daar een spook tot gast.

3. En waarheid was het, wat men zeide;
 Geen, die zich er terneder vlijde,
 Sloot daar tot slapen ooit zijn oog;
 Nauw was het middernacht geslagen,
 Of aak’lig gillen, kermen, klagen
 Klonk uit de laagte en van omhoog.

4. Geen ding mocht op zijn plaats dan blijven,
 De wijn kwam door de kamer drijven,
 Gebroken werden flesch en glas;
 De gasten werden, hoe zij kreten,
 Met kracht hun bedden uitgesmeten,
 Alsof het enkel kortswijl was.

122 Davo was de stichter van de Deventer kerk.
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5. De waard was met de zaak verlegen,
 Hoe hij dat spooksel had gekregen,
 Waar het vandaan kwam, wist hij niet;
 Maar toch, er moest een eind aan komen,
 Daarom vroeg hij eens zonder schroomen
 Aan ’t spook, wanneer het hem verliet.

6. “’k Verlaat u, als men mij komt halen,”
 Zoo sprak het spooksel zonder dralen,
 “Doch meent niet, dat dit ieder kan;
 Zoek iemand, die geen zonde ooit kende,
 en die nog nooit een wagen mende,
 Vindt ge zoo een, hij is uw man.”

7. Met ijver ging de waard aan ’t zoeken,
 In rijke buurten, achterhoeken,
 In steeg en straat, in bosch en laan;
 Maar iemand, die geen zonden kende,
 En die nog nooit een wagen mende,
 Zoo iemand trof hij nergens aan.

8. Nu hing hij groote publikaten
 Op alle pleinen, hoeken, straten,
 In elke wijk, in ied’re buurt,
 En vroeg daarin, zoo kiesch hij konde,
 Naar iemand, vrij van alle zonde,
 Die nooit nog paarden had gestuurd.

9. O, geef den moed toch nooit verloren,
 Al is u ongeluk beschoren,
 Al vliegt uw laatste hoop daarheen,
 Ga dan ook niet te zeer nog treuren,
 Bedenk, dat alles kan gebeuren,
 Ook zelfs, wat eerst onmooglijk scheen.

10. Dat zag men hier in Davo’s veste,
 Want na lang wachten bood ten leste,
 De Priester zijne diensten aan;
 Daar hij geen zonden immers kende,
 En ook nog nooit een wagen mende,
 Kon hij het stoute stuk bestaan.
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11. Nauw heeft hij van het spook vernomen,
 Waarom het hier zoo was gekomen,
 Toen hij dit vonnis hooren doet:
 “Vervloekt zijt gij tot ’t eind der dagen,
 Gij zult den IJsel ledig dragen
 En dat wel met een vingerhoed!

12. Om dezen arbeid te verrichten,
 Zal ik u op een wagen lichten,
 En brengen naar den Ossenwaard;
 Daar zult gij klagen, zuchten, steenen,123

 Niemand zal ooit u hulp verleenen,
 Vervloekt zijt gij tot ’t eind der aard!”

13. Den and’ren nacht reeds kwam de wagen,
 Om ’t vreeslijk spooksel weg te dragen,
 De Priester zou hier menner zijn;
 Twee flinke paarden zouden strekken
 Om ’t nieuwe voertuig voort te trekken,
 Te brengen naar de plaats der pijn.

14. Geen strijd, geen woord zelfs was er noodig,
 De minste moeite overbodig,
 Eer ’t monster op het voertuig zat;
 Want door het lot daartoe gedwongen,
 Was het er zelf reeds opgesprongen,
 Voor er nog iemand erg in had.

15. Nu ging het voorwaarts zonder dralen,
 De paarden moesten wel goed halen,
 Maar stapten toch behoorlijk aan:
 Toen nauw’lijks aan ‘den Brink’ gekomen,
 Hun alle spierkracht scheen ontnomen,
 En zij op eens daar bleven staan.

16. Zoo wilde zich de geest nog wreken,
 Voor dat de macht hem mocht ontbreken
 Als hij gebracht was door de poort;

123 Hoorbaar zuchten of steunen.
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 Doch ’t mocht hem weinig vreugd verwekken,
 Want, konden twee hem al niet trekken,
 Drie paarden trokken hem nu voort.

17. Dra werd een vierde erbij genomen,
 Het vijfde moest al spoedig komen,
 Niet lang meer bleef het zesde vrij,
 Het zevende werd aangespannen
 En, om het monster te verbannen,
 Kwam er een achtste eindlijk bij.

18. Nu was de zwaarste strijd gestreden,
 Men was de poort thans uitgereden,
 En ’t spooksel bleef nu even zwaar,
 De brug begon wel erg te kraken,
 Doch veilig mocht men ’t eind genaken,
 En was dus buiten elk gevaar.

19. En zonder meerder tegenheden,
 Is men naar de Ossenwaard gereden,
 En ’t spook daar aan zijn werk gezet,
 Daar is het nog aan ’t scheppen, dragen,
 Daar blijft het tot het eind der dagen,
 Voorwaar! Voor hem een dolle pret.

20. Eén raad wil ik aan ’t eind nog geven,
 Laat, na uw sterven, hen, die leven,
 Met rust, dan is ’t, als ’t wezen moet;
 Houd u toch rustig in uw graven,
 Veel liever, dan daar zoo te slaven,
 Als hij met zijnen vingerhoed.

Verteller: C. Lekkerkerker
Woonplaats: Rotterdam (Zuid-Holland)
Geboortejaar: 1870
Beroep: onderwijzer
Datum van inzending: 1 februari 1894
Aantal verhalen: 1
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178.	 tm	4302
Op ’t gebied van bijgeloof
“Tandje, kindje, touwe, / Een nieuwe voor een ouwe.” Als wij bij ’t tandenwis-
selen een tand verloren, wierpen wij haar weg onder ’t uitspreken dezer formule. 
Wie dit naliet, zou, naar onze vaste meening, met vroegtijdige tandeloosheid 
worden gestraft. (Onze kwanselpartijen124 werden bezegeld door deze bezwe-
ringsformule, die voor ons de kracht had van de symbolische stafbreking.)125

Verteller: J.L.F. de Liefde
Woonplaatsen: Hengelo (Overijssel) en Hoorn (Noord-Holland)
Datum van inzending: 4 september 1892 en 9 oktober 1892
Aantal verhalen: 3

179.	 tm	2602
Scheldnamen voor bewoners uit andere plaatsen
Scheldnamen voor bewoners uit andere plaatsen zijn:
Almeloosche beetwortel
Deldener kwekverschudder126

Oldenzelsche boeskool (witte kool)
Goorsche meerpoet127 (vischje)
Zwolsche blauwvingers
Hengelder wiend128

Bornsche melbuul129

Roepen de Bornschen de Hengelooschen na: “Hengelder Wiend,” dan antwoor-
den de Hengelooschen: “Als Hengelder wiend nig weaien wil, wil ’t Bornsche 
mel nig stoeven.”

180.	 tm	4302
Middelen tegen wratten 
Men moet met de wratten over een lijk strijken. Men moet een touwtje met 

124 Ruilhandel.
125 Verondersteld oud rechtsritueel, waarmee door het breken van een staf een (dood)vonnis 
werd bekrachtigd. In figuurlijke zin: een (negatief) oordeel vellen.
126 In een brief van J.L.T. de Liefde vanuit Hoorn (9 oktober 1892) wordt toegelicht: 
“Kwek = kweek, eene grassoort, die aan wortelstokken groeit. In Delden wiedt men dat 
door met eene greep het uit den grond te schudden. Vandaar de naam kwekverschudders.” 
Boekenoogen tekent bij “greep” aan: riek, hark.
127 Vis die in gewoon Nederlands wel wordt aangeduid als Grote Modderkruiper.
128 In het handschrift van Boekenoogen staat erbij geschreven: “wind”.
129 In het handschrift van Boekenoogen staat erbij geschreven: “meelbuil” (begrijp: meelzak).
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zooveel knoopen erin als men wratten heeft begraven; zoodra het touwtje verrot 
is, zijn de wratten verdwenen. Men strijke, bij volle maan, ’s nachts om twaalf 
uur over de wratten onder het zeggen van: “Naar de maan, naar de maan.” Men 
strijke met een steen over de wratten en werpe die met kracht over ’t hoofd naar 
de maan. Verder bestaan er bijgeloovigheden als: Als men twee messen kruis-
selings over elkaar legt, komt er twist in huis. Men mag uitgevallen haar niet 
weggooien, maar moet het verbranden, anders krijgt men de kanker. Heeft men 
zich gesneden, dan moet men het mes, met een geölied lapje er om in eene don-
kere kast leggen, opdat de pijn spoedig bedaart. Men moet eierdoppen begraven, 
anders krijgt men de fijt.

181.	 tm	4302
In Hoorn hoorde ik nog: “Als men door een hond gebeten is, moet men haar van 
dien hond op de wond leggen.” 

Verteller: Chr. v.d. Linde
Woonplaats: Lutten (Overijssel)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 2

182.	 vdk	1191A*
Gered
Omstreeks 1850 woonde in Sijbrandaburen in Friesland een heel arme boer. Z’n 
huis was erg bouwvallig en daar hij alle mogelijke moeite moest doen om z’n 
bedrijf staande te houden, liep hij dagelijks met allerlei onaangename gedachten 
rond.
Op een avond kwam toen de satan bij hem. Deze zei, dat hij al de moeite en 
zorgen van den boer wist, maar dat hij hem wel helpen wilde, als de boer z’n ziel 
overgaf aan hem.
De boer zei, dat hij dat doen wilde, als de duivel vóór de haan de volgende mor-
gen kraaide, een groote boerderij voor hem gebouwd had. Was de boerderij ech-
ter niet klaar, dan zou onze boer vrijuitgaan.
De boer, z’n vrouw en z’n personeel gingen ’s avonds op de gewone tijd naar bed. 
’s Nachts werd de boer wakker van ’t geluid van het zagen, timmeren, houwen, 
enz. Hij hoorde veel stemmen praten.
Nu hij erover nadacht, dat hij voor eeuwig verloren zou zijn, als de boerderij 
klaar was, voor de haan kraaide, begon hij over al z’n leden te sidderen.
Z’n vrouw was ondertusschen ook door het lawaai wakker geworden en vroeg, 
wat er gaande was. Eerst durfde hij ’t niet vertellen, maar toen ze er sterk op 
aandrong, zei hij, wat hem overkomen was en wat hij beloofd had. 
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Ze stond toen op, kleedde zich kalm aan en sloop naar het kippenhok. Toen ze 
zag, dat de boerderij bijna klaar was, kraaide ze als een haan, waarna de satan en 
z’n dienaren er van door gingen. De boer was vrij en de boerderij was klaar op 
de Uileborden130 na. 
Nu bestaat die boerderij nog.

183. 
Hoe het schip van stapel loopen moest
Ongeveer 1880 woonde in Zwartsluis een man met bovenmenschelijke macht.131 
Hij werkte op de scheeps timmerwerf ‘Van Goor’. Het was hier de gewoonte dat, 
wanneer er een schip van stapel loopen moest, de schoolkinderen daar op kwa-
men. Het was erg druk en daar het nogal lang duurde voor de schoolkinderen 
geheel klaar op het schip waren, besloot de baas het nu maar eens zonder kinde-
ren te doen. Alles was klaar en goed nagezien. Het schip werd losgelaten, maar... 
bleef op z’n plaats liggen. De man met de bovenmenschelijke macht stond er 
rustig met de handen in z’n zak bij te kijken. De baas liet een sleepboot halen 
om het schip zoo van de werf te krijgen, doch hoe deze ook trok, in het schip 
was geen beweging te krijgen. Daar men den voorgenoemden man wel als een 
bijzonder persoon kende, vroeg men hem, wat te doen. Doodkalm antwoordde 
hij: “Als de kinderen niet op het schip mogen, krijg je ’t er nooit af.” Daarop 
haalde men de kinderen en nauwelijks was het laatste kind op ’t schip of het ging 
in vliegende vaart het water in. Voordat men begreep wat er gebeurde, lag het 
schip in ’t Meppelerdiep.

Verteller: A.S. van Lissen
Woonplaats: Schiedam (Zuid-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

184.	 at	2035
Ik kwam laatst in het huis van Adriaan.
Daar stond een zak met graan.
Toen kwam er een rat, en die at van het graan, dat stond in het huis van Adriaan.
Toen kwam er een kat, en die pakte de rat, die at van het graan, dat stond in het 
huis van Adriaan.
En toen kwam er een hond, en die pakte de kat, die pakte de rat, die at van het 
graan, dat stond in het huis van Adriaan.

130 Houten dak-ornamenten op Friese boerderijen.
131 Bedoeld wordt: bovennatuurlijke (paranormale) gaven.
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En toen kwam de koe, en die schopte de hond, die pakte de kat, die pakte de rat, 
die at van het graan, dat stond in het huis van Adriaan.
En toen kwam de meid en die melkte de koe, die schopte de hond, die pakte de 
kat, die pakte de rat, die at van het graan, dat stond in het huis van Adriaan.
(Verder de haan, die wekte de meid, en allerlei nog erbij.)

Verteller: J.J. Loots jr.
Woonplaats: Vierhuizen, gemeente Ulrum (Groningen)
Datum van inzending: februari 1894
Aantal verhalen: 2

185.	 sinleg	23
Vuils of vuifs
Volgens een oudere van dagen rolden dezen bij vochtigen duisteren avonds als 
vurige bollen over het land. (Deze kwamen denkelijk uit oude slooten of grach-
ten, eene verzameling van salpeterachtige gassen.) Hier was men zeer bang voor. 
Bij de lagere waterstand alhier ziet men ze niet weer.

186.	 sinsag	481	&	tm	2901
Zoogenaamde voorloopers
Wanneer iemand met een helm geboren was, kon hij kwaad zien. Dit was zeer 
lastig. De man moest dan des nachts van ’t bed en doen132 de wringen (draai-
bare schuttingen) open, van deze of gene laan, waarlangs de lijkstatie kwam. Hij 
kan dit echter ook kwijt worden; door tegen iemand te zeggen: “Zie mij eens 
over deze of gene schouder.” Deed men dat, dan was men de nachtelijke kracht 
[kwijt].

Verteller: mevr. Margaretha Wijnanda Maclaine Pont (1852-1928)
Woonplaats: Zetten (Gelderland)
Beroep: secretaresse, schrijfster (o.a. van Oude sprookjes uit verre landen, 
1876-8)
Datum van inzending: 10 februari 1894
Aantal verhalen: 8

187.	 sinsag	450
Ook bij de Linge [is] een spookhuis; op bepaalde nachten in december kijken er 
witte nonnen over het hek; vroeger moet daar een moord gebeurd zijn.

132 Het woord is onzeker, want moeilijk leesbaar.
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188.	 sinsag	824
In Zetten woont een bakkersknecht, die er zoo slecht uitziet, omdat hij ’s nachts 
moet loopen. Er komt dan een beerenvel door den schoorsteen zakken, dat moet 
hij aandoen en ’s nachts het dorp doorgaan. Zijn vader, die nu dood is, moest het 
vroeger doen.133

189.	 sinsag	580
Voor een oude bedelaarster zijn de kinderen doodsbang, want zij kan ze in hon-
den veranderen. Eene andere zou het ook wel willen doen, maar zij kan niet, 
want zij is eene Jodin!

190.	 sinsag	980
Er is hier134 een kolkje, de Paddenpoel genaamd, waarin men soms een klok hoort 
luiden.

191.	 sinsag	194
Ook is er hier een man met een rood licht, die ’s nachts een stuk land moet meten. 
Hij maakt groote stappen om spoedig klaar te zijn, maar komt nooit klaar.

192.	 sinsag	402
In Lienden in de pastorie spookt het. Een vorig bewoner, een oude ongetrouwde 
dominee, die er vele jaren geleden stierf, heeft gezegd, dat men na zijn dood een 
vuur en een licht aan moest houden, dag en nacht, en zijn portret op een zichtbare 
plaats moest hangen. Hieraan werd niet voldaan. Sedert spookt hij en maakt vree-
selijk veel leven. Meer dan eens zijn de menschen des nachts opgebleven, maar 
hebben nooit iets gezien, altijd alleen gehoord. Een meisje, dat er eens logeerde 
en niets van die verhalen wist, vertelde later er nooit rustig geslapen te hebben. 
Toen ze weg was, sliep ze voor het eerst weer goed.

193.	 sinsag	608
In Hasselt (Overijssel) woonde een goede dertig jaren geleden een melkboer, de 
Buut bijgenaamd (Butte, van buiten). De menschen vertelden, dat zij hem vaak 
’s avonds in den Zomer over den dijk zagen loopen en dan de Buut in eens ver-
dween en in zijne plaats een zwarte kat liep. Niemand wilde zijne melk koopen, 
zodat hij naar Zwolle moest verhuizen.

194.	 at	780
Zij hebben hier echter een verhaal van “het Kruis van Celia”, dat ik in geen boek 

133 Verhalen van dit type gaan meestal over weerwolven: er komt dan een weerwolfsvel 
uit de schoorsteen vallen. Veel verhalen eindigen ermee dat als het vel eenmaal verbrand 
wordt, de persoon verlost is.
134 In Zetten.
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vond, behalve dat, ik meen, de Gentsche professor Paul Frederique er een mel-
ding van maakt. Is het u onbekend, dan zal ik het wel eens precies voor u zien 
op te schrijven. Celia is een meisje, dat na haar dood terugkomt, omdat zij om 
het kruis door haar broeder Hendrik vermoord wordt.

Verteller: Joanna Malmberg
Woonplaats: ’s Heerenberg (Gelderland)
Datum van inzending: 10 februari 1894
Aantal verhalen: 3

195.	 sinsag	486	&	sinsag	487
Het volksgeloof zegt: 
Het roepen van den kerkuil is een voorteeken des doods; hij zegt “liek” (lijk).
Het huilen van een hond wordt als hetzelfde voorteeken aangemerkt.
Een kraaiende hen brengt ongeluk.
Vijf eksters voor de deur geeft een lijkstoet.
Wil een paard een huis niet voorbij, dan komt dáár een doode.
Eén schreeuwende ekster voor het huis geeft groot nieuws.
Valt een ketting voor een huis, dan komt daar een doode.
Vallen een paar messen kruiselings over elkander, dan zal er twist ontstaan.
De wachtel135 zegt: “Riek bun ik.” (rijk ben ik)
De leeuwerik: “Onze lieven Heer één keurentje (1 korreltje)”, doch hij doet dit 
dan alleen, als hij zoo recht in de lucht opstijgt, om zijn voedsel af te bidden.
Van een vogeltje in het voorjaar (ik weet niet juist welk) zegt men: Hij roept 
“Vrouw spin dit.” Men legt dat uit, dat er vlug moet gesponnen worden, omdat 
de veldarbeid weldra zal beginnen.
Door het geluid van den specht worden de oude paarden naar de wei geroepen.

196.
Nu nog is het hier gebruik met Sint Jan buiten boven de voordeur een kransje 
op te hangen, gemaakt van Sint Janskruid: een klein geel bloempje. Dat kransje 
wordt op een tak van een notenboom bevestigd. De sage hiervan is, dat Joan-
nes, toen hij achtervolgd werd, met zijne medeapostelen had overeengekomen 
iets dergelijks te hangen voor het huis, waar hij zich verborgen hield.136

135 Kwartel.
136 Sint Jansdag valt op 24 juni. In de volksoverlevering worden – zoals hier – Johannes de 
Doper (24 juni) en de apostel Johannes de Evangelist (27 december) wel eens met elkaar 
verward.
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197.
Men had nog tot voor eenige jaren een gebed, wat men “Huiszegen” noemde. 
Dit schreef de een van den ander over en bevestigde het aan de binnenzijde van 
de deur.137 Men beweerde: er konden dan geen heksen binnenkomen.

Verteller: mevr. J. Mandings
Woonplaats: Alkmaar (Noord-Holland)
Geboortedatum: omstreeks 1832
Datum van inzending: (19) januari 1892
Aantal verhalen: 3

198.	 at	780
Daar was eens een vader en een moeder; die hadden een tweetal kinderen, de een 
hiete Jantje, de andere hiete Mietje. 
Eens zou de vader uit de stad gaan en toen zeide de vader tegen Jantje: “Ik ga de stad 
uit, wat zou je nu graag hebben dat ik voor je meê breng voor een welkom thuis?” 
En toen zeide Jantje: “Vader, bewaar je geld, bespaar je geld en koop er koek en 
brood voor.” 
Maar de vader zeide: “Neen, je moet toch wat hebben.” 
“Nu,” zegt Jantje, “dan maar een goud horologe.”
Toen zeide de vader tegen Mietje: “Mietje, ik ga uit de stad, wat zou je nou graag 
willen hebben voor een welkom thuis?” 
En toen zeide Mietje: “Bewaar je geld, bespaar je geld en koop er koek en brood 
voor.” 
“Neen,” zeide de vader, “je moet toch wat hebben.” 
“Nu”, zegt Mietje, “dan maar een roosje Violet.”
De vader gaat op reis, en koopt de precenten,138 doch het roosje Violet na heel veel 
moeite. Jantje en Mietje zijn er zeer blij mede. Maar Mietje en Jantje gaan te zamen 
wandelen, Jantje met zijn horologe bij zich en Mietje met het roosje Violet. 
Toen zeide Jantje tegen Mietje: “Ik het roosje Violet en jij het goud horologe?” 
“Neen”, zeide Mietje. 
Toen werd Jantje boos en zeide: “Ik zal je nog drie maal vragen en als je dan niet 
wil sla ik je dood. Ik het roosje violet en jij het goud horologe?” 
“Neen.” 
“Ik het roosje violet en jij het goud horologe?” 
“Neen.” 
“Ik het roosje violet en jij het goud horologe?” 

137 In het handschrift van Boekenoogen is hier “buitendeur” van gemaakt.
138 Presenten, kado’s.
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“Neen.” 
Toen nam Jantje zijn zusje en sloeg haar dood en begroef haar in het zand. 
Toen Jantje thuis kwam vroeg zijn vader: “Jantje, hoe komt je boezeltje139 zoo 
met bloed?” 
“Ik heb bij de slager staan kijken, naar het slachten,” zeide Jantje, “en toen spatte 
het bloed op mijn boezeltje.” 
(Geen woord werd over Mietje gesproken en ook scheen de vader te vreden met 
het antwoord te zijn, en het blijkt dat Mietje niet eens werd gemist!!) Want de 
vertelling zegt verder: eenige dagen daar na gaat Jantje met vader en moeder en 
meid wandelen en toevallig langs de plek waar Jantje Mietje heeft begraven. En 
ziet, op het graf groeit een roosje Violet. 
De vader ziet dat en zegt: “Kijk nu, heb ik zoo veel moeite gehad om dat roosje 
Violet te koopen en ziet is,140 groeit het zoo dicht bij huis.”
De vader (en het blijkt hier uit dat Mietje nog al niet gemist werd) wil het roosje 
Violet plukken en het aan Mietje geven als hij thuis komt, maar zoodra hij het 
roosje aanvat komt er een stem uit het graf, die zegt:

“Och vader lief, och vader lief,
laat mij dit roosje houden, 
want Jantje heeft mij hier vermoord, 
nu lig ik in mijn bloed gesmoord.” 

Toen zeide de vader tegen moeder: “Pluk jij dat bloemtje” 
Maar toen de moeder het aanvatte, kwam er een stem uit het graf, die zeide: 

“Och moeder lief, och moeder lief, 
laat mij dat bloemtje houden,
want Jantje heeft mij hier vermoord, 
nu lig ik in mijn bloed gesmoord.” 

Toen zeide de vader tegen de meid dat die het bloemtje plukken zou, doch ook 
toen die het aanraakte, sprak de stem: 

“Och Kaatje lief, och Kaatje lief, 
laat mij dat bloemtje houden,
want Jantje heeft mij hier vermoord, 
nu lig ik in mijn bloed gesmoord.” 

139 Kinderschort.
140 Eens.
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Toen moest Jantje gaan plukken, maar toen sprak de stem met ijselijk geluid: 

“O moordenaar, o moordenaar, 
laat mij dat bloemtje houden, 
want jij, jij hebt me hier vermoord, 
nu lig ik in mijn bloed versmoord, 
laat mij dit bloemtje houden.” 

Nu kwam het uit dat Jantje Mietje had vermoord. De vader was zeer boos op 
Jantje en liet Jantje kiezen hoe hij wilde sterven: of door vier paarden van een 
getrokken te worden, of van een hoog huis springen. Jantje koos het laatste en 
stierf een akelige dood.

199.	 at	366
Het gouden beentje
De vertelling van het zilveren staafje is mij onbekend, dat van “Jantje, leg je 
hoofdje op tafel. Hak af” schemert mij. De vertelling van het gouden beentje is 
mij nog voor een klein gedeelte bekend, ’t welk hier volgt.
Personen: Vader, moeder, dochtertje en meid.
Dochtertje verliest door een of ander ongeluk een been. Vader, die dochtertje 
innig liefheeft en schatrijk is, geeft haar een gouden beentje. Dochtertje wordt 
ziek, sterft en wordt begraven. Maar vooraf is de meid bij het kistje geweest en 
heeft het gouden beentje heimelijk weg genomen. Eenige dagen nadat dochtertje 
begraven is, gaan vader en moeder en de meid wandelen. Toevallig komen ze 
langs het graf van dochtertje en daar hoorde vader een klagende stem uit het graf 
opkomen, dien hij voor de stem van zijn dochtertje herkent. Die stem zegt: “Me 
goud beentje! Me goud beentje!” 
Waarop de vader vraagt: “Wie heb dat, lief?” 
De stem uit het graf zegt: “De meid!”
Nu moet op verlangen van vader de moeder eens op het graf gaan staan, dezelfde 
klacht hoort zij, de zelfde vraag, hetzelfde antwoord: “De meid.” 
Nu gaat de meid op het graf en een akelige holle verwijtende stem komt uit het 
graf: “Mijn goud beentje! Mijn goud beentje!!” 
De meid vraagt: “Wie heb dat, lief?” en met een stemverheffing die alle met 
gespannen aandacht toeluisterende kinderen doet opspringen van schrik, zegt de 
verteller: “Jij!!”
Dit is wat ik mij van dit sprookje herinner, mogelijk is het wel ’t geheel.

200.	 at	927
(Als een raadsel-vertelling geef ik:)
Daar was eens een vrouw, die had een zoon, daar ze heel heel veel van hield. Die 
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zoon was echter heel slecht, want hij had een man vermoord. Daarvoor moest 
de zoon opgehangen worden. De vrouw ging naar de rechters om te verzoeken 
of haar zoon niet opgehangen zou worden, maar hoe ze smeekte, het baatte niet. 
Het antwoord was:

“Je zoontje heeft een man vermoord, 
nu moet hij hangen aan een koord.”

Toen had de vrouw een inval en zeide: “Rechters, ik zal u een raadsel opgeven; 
indien gij het raadt, dan zal mijn zoon opgehangen worden. Raadt ge het niet, 
dan zal mijn zoon vrij zijn.” 
Dit voorstel werd aangenomen en de vrouw gaf het volgende raadsel op:

“Op Rudolf ga ik, op Rudolf sta ik,
Op Rudolf ben ik welgemoed,
Omdat ik mijn zoon er meê redden moet,
Ra, ra, wat is dat?”

De Rechters, evenmin als de Kinders kunnen ’t niet raden. “Die het weet mag 
het niet zeggen.” 
De vrouw lost het op: “Ik had een hondje, dat Rudolf heette, dat is gestorven; de 
huid van dat hondje heb ik laten bereiden en er schoenen van gemaakt, die ik aan 
heb. Nu sta en ga ik op Rudolf en ben welgemoed, want mijn zoon is gered.”

Verteller: S.H. Marlof
Woonplaats: Nieuwer-Amstel (Noord-Holland); verhuist in 1894 naar Amsterdam
Geboortedatum: circa 1840
Datum van inzending: 12 augustus 1892
Aantal verhalen: 2

201.	 at	927
(Dezer dagen met mijne zuster zittende te praten kwam ons iets in de gedachten, 
dat wij indertijd, indien wij ons goed herinneren, gehoord hebben van dezelfde 
meid, die ons het verhaal van Pielijntje deed,141 en dat dus misschien ook diepere 
beteekenis heeft dan wij oppervlakkig zouden meenen:)

141 Het verhaal van Pielijntje is niet in de correspondentie terug gevonden. In een brief van 
18 augustus 1892 staat nog te lezen: “Op uw vraag aangaande de geboorteplaats van de 
meid, die het verhaal van Pielijntje deed: Met zekerheid kan ik die niet opgeven, doch zij 
was afkomstig uit Harderwijk, d.w.z. daar opgevoed en dus hoogst waarschijnlijk daar 
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Een man was ter dood veroordeeld, zijn vrouw kwam bij de rechters om genade 
voor haar man; de rechters zeiden haar dit toe, mits zij hun een raadsel wist op te 
geven, dat zij niet zouden kunnen oplossen. Daarop naar huis gegaan en terug-
gekeerd zijnde gaf zij den rechters het volgende te raden:

Liefde dreef ik over liefde;
Liefde liet ik hangen,
Onder de aarde kom ik hier,
Dag, Mijnheeren, alle.

Daar de heeren het ‘opgaven’, werd den man genade geschonken, nadat de vrouw 
de volgende oplossing gegeven had: Ze had haar schaap, dat ze lief had, gedreven 
over den grond (haar eigendom), dien ze ook liefhad. Ze had haar kind, dat ze 
lief had, in zijn wieg tegen de zoldering geheeschen, opdat het gedurende haar 
afwezigheid niet uit de wieg zou kunnen kruipen en een ongeluk krijgen, en had 
het daar zoo laten hangen. Ze had een klein zakje met aarde gevuld en dat op 
haar hoofd gelegd, toen ze bij de rechters terugkwam.

202.	 sinsag	486
Breekt een spiegel, een ruit of een glas,
Dan volgt de dood van de eigenaar ras.

Verteller: mej. J. ter Meulen
Woonplaats: Tiel (Gelderland)
Datum van inzending: april 1894
Aantal verhalen: 3

203.	 at	295
Waarom of de boontjes zwarte stipjes hebben
Er waren eens een stroohalm, een kooltje vuur en een boontje. Ze zouden samen 
eens gaan wandelen. Toen zij een heel eind gewandeld hadden, kwamen zij op 
eens voor een sloot en wisten maar niet hoe er over te komen, want er over te 
springen daarvoor was de sloot te breed. 

of in den omtrek geboren. Wijders weet ik van haar niets af dan dat zij Johanna Molen-
berg heette en tot aug. 1844 bij mijne ouders heeft gediend, toen zij getrouwd is met een 
scheepstimmerman (-knecht) N. Koning geheeten. Evenmin durf ik met volkomen zeker-
heid te zeggen, dat zij het verhaal deed van de vrouw, die door haar raadseltje genade voor 
haar man verwierf (in’t voorbijgaan: niet de moeder voor haar zoon, zoo als U schrijft); 
maar ik geloof het wel; intusschen het is ruim 48 jaar geleden en ik was toen nog geen 
vier jaar.”
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Eindelijk riep het stroohalmpje: “Ik weet goeden raad. Ik ga over de sloot lig-
gen, dan kan het kooltje vuur en het boontje beurt voor beurt over mij heen 
loopen, dan trekken jullie mij samen weêr naar den kant en kunnen wij verder 
wandelen.”
Zoo gezegd, zoo gedaan. Het strooitje lag over de sloot en het boontje bleef aan 
den kant staan terwijl het kooltje vuur er over ging. Maar toen het kooltje vuur 
er midden op was, begon het strooitje te branden en vielen beide in het water. 
Toen het boontje dat zag begon het zoo vreeselijk te lachen dat zijn buik barstte. 
Het ging toen naar een smid, die het een zwart plaatje op den buik sloeg. Nu was 
het boontje weêr heel, maar nu hebben ook alle boontjes een zwart stipje.

204.	 at	2025
Waarom alle varkens steeds loopen te snuffelen
Er woonde in een lief klein huisje een klein heel oud vrouwtje. Zij had een hond 
en in den boomgaard die bij het huisje was liep een varken. Op een middag was 
het vrouwtje bezig met pannekoeken te bakken. En toen zij er weer een in den 
hoogte gooide om om te keeren, dacht de pannekoek: “Neen, ik wil mij niet op 
laten eten”, en meteen liep hij hard den boomgaard in. De hond hem achterna 
en het varken ook. Het varken had de koek al gauw ingehaald en hapte het mid-
den door. De andere helft die toen overbleef, kroop in den grond en het varken 
bleef snuffelen en zoeken tot ’s avonds toe, doch het was niet meer te vinden. De 
volgenden dag zocht het varken weer, doch vond niets, en nu loopen alle varkens 
nog naar de halve pannekoek te zoeken.

205.	 at	2030
“Varken, wil je in het schot (hok) gaan?” 
“Neen.”
“Hond, wil je varken bieten (bijten)? Varken wil niet in ’t schot gaan.” 
“Neen.”
“Stok, wil je de hond slaan? Hond wil geen varken bieten, varken wil niet in ’t 
schot gaan.” 
“Neen.”
“Vuur, wil je stok branden? Stok wil geen hond slaan, hond wil geen varken bie-
ten, varken wil niet in ’t schot gaan.” 
“Neen.”
“Water, wil je vuur blusschen? Vuur wil geen stok branden, stok wil geen hond 
slaan, hond wil geen varken bieten, varken wil niet in ’t schot gaan.”
“Neen.”
“Os, wil je water zuupen (zuipen)? Water wil geen vuur blusschen, vuur wil geen 
stok branden, stok wil geen hond slaan, hond wil geen varken bieten, en varken 
wil niet in ’t schot gaan.”
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“Neen.”
“Touw, wil je os binden? Os wil geen water zuupen, water wil geen vuur blus-
schen, vuur wil geen stok branden, stok wil geen hond slaan, hond wil geen var-
ken bieten en varken wil niet in ’t schot gaan.” 
“Neen.”
“Muis, wil je touw knabbelen? Touw wil geen os binden, os wil geen water 
zuupen, water wil geen vuur blusschen, vuur wil geen stok branden, stok wil 
geen hond slaan, hond wil geen varken bieten, varken wil niet in ’t schot gaan.” 
“Neen.”
“Poes, wil je muis eten? Muis wil geen touw knabbelen, touw wil geen os binden, 
os wil geen water zuupen, water wil geen vuur blusschen, vuur wil geen stok 
branden, stok wil geen hond slaan, hond wil geen varken bieten, en varken wil 
niet in ’t schot gaan.” 
“Ja.”
En de poes achter de muis, de muis achter het touw, het touw achter den os, den 
os achter het water, het water achter het vuur, het vuur achter de stok, de stok 
achter den hond, de hond achter het varken, en zoo ging het varken het schot in.

Verteller: Tjibbe Gearts van der Meulen (1824-1906)
Woonplaats: Bergum (Friesland)
Beroep: drukker bij Gebroeders van der Meulen, Boek- en Papierhandel te Ber-
gum; tevens klokkenmaker, uitgever, boekhandelaar, postbeambte, redacteur, 
schrijver, dichter; tevens lid van het ‘Selskip foar Fryske taal- en Skriftekennisse’ 
geweest.
Datum van inzending: 18 maart 1894
Aantal verhalen: 2

206.
Lied van een wolvenjacht gebeurd te Beilen in Drenthe in den jare (ik meen) 
1695
Gij jagers, die de jacht bemint,
En daarin neemt pleisier,
Die met een roer142 of hazewind 
Op ’t veld vangt menig dier,
Hier is een hartelijke zaak
Waarin den jager heeft vermaak.
Te Beilen in het landschap Drenth
Daar is een wolf bekend;

142 Vuurroer, jachtroer: vuurwapen, voorloper van het geweer.



219De volksverhalen uit de correspondentie

Een wolf, een vreselijk gedrocht,
Die naar zijn fellen aard
Veel beesten om het leven brocht.
De huisman143 was vervaard;
Hij werd bekommerd om zijn vee
En weende met zijn Galathee,144

Daar elke morgen na den nacht
Weer nieuwe ellende bracht.
Toen werd er op een dag besteld
Dat ieder als een held
Zou komen op de wolvenjacht
Voorzien van kruit en lood
De wolf te krijgen in zijn macht
En brengen hem ter dood.
Zoo hebben zij eendrachtelijk
Ligt hondert met malkaar
Zoo jong en oud en arm en rijk
Gewapend allegaar
Met hooivork, sabel en geweer
En honden woest van aard
En wat men had tot tegenweer
Zich voor den strijd verklaard.
Zij togen er met moed op los,
Momme145 wel bedacht
Zoo op het veld als door het bos
En daar springt onverwachts
Het monster wreed toe op een hond
Die jagend’ liep vooruit
En [’t] tamme dier dat was terstond
De groote wolf zijn buit.
Maar: pof, daar schoot een jager koen,
’t Geweer op zwarthuid af,
Maar het was mis en ’t monster toen
Het zette al op een draf.
Maar daar van d’andere kant er kwam

143 Boer.
144 Benaming voor de echtgenote van de boer: verwijzend naar de Griekse mythe van de 
pastorale schoonheid Galathea - dochter van de zeegoden Nereus en Doris - die haar 
gunsten aan een jonge herder schonk.
145 Waarschijnlijk wordt hier met ‘momme’ gedoeld op een bepaald soort Duits bier.
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Een tweede pif, paf, poef,
Dat hem een van zijn ooren nam,
Ten minste daar goed trof.
Dat maakt de wolf verwoedend kwaad,
En wijl hij even raadloos staat,
En denkt waar dat hij heenen zal
Daar poft een derde knal.
Die derde knal die treft zijn poot,
Doch, doet dit hem ook zeer,
Toch bijt hij gram een hond nog dood
En tartend het geweer
Werpt hij verwoed zich op een man
Der jagers uit den kring.
Maar deze, een Samson-sterke man,
Die stoot een scherpe kling
Al in de muil van ’t monsterdier,
Het was een stout bestaan;
Als ’t hem niet goed gelukken wier,
Dan was ’t met hem gedaan.
Toen was men met het monster dra
Geheel en al uit nood;
Van mensch en honden geen gena,
Het gaf een vreugde groot.
Met groot triomf en ’t doode dier
Kwam men te Beilen weer
En maakte daar een goede sier.
Het was voor ’t dorp een eer.
Het was een eer voor heel het land.
Wat Beilen wist te doen,
Daarvoor dankte ook de predikant
In ’t eerste zondagsnoen.
Oorlof146 gij jagers, waar gij jaagt,
Wat buit gij ook naar huize draagt,
Wat Beilen dorst bestaan,
Dat en laat gij ongedaan.

Wellicht zou men te Beilen meer inlichtingen omtrent de gebeurtenis en het lied 
kunnen bekomen. ’t Rijm bezingt een feit, waarlijk te Beilen voorgevallen. Ik heb 
het uit den mond van mijn, wellicht toen 50 à 60-jarige vader. Het behoort wel 

146 Eigenlijk: adieu, vaarwel. Hier mogelijk meer in de betekenis van: gegroet.
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niet tot middeleeuwsche rijmen, maar omdat (wellicht) niemand buiten mij ’t kan 
leveren, deel ik het mede. Mocht het in druk bestaan (wat ik wel denk, hoe zou 
mijn vader het anders hebben kunnen zingen), wat zou ik dan gaarne zoo’n stuk 
willen zien.

207.
Van den Markgrave
Daar reed er een Markgrave al over den Rijn
Die vrijde om heer Koning zijn Dochterken fijn.
Hij vrijde zoo lang dat hij kreeg er haar lief,
Uit vreugde en uit weerspoed 1) zond hij haar een brief.
“Och vaderlief, lees deze brieve en laat
Mij hooren wat daar inne te lezen staat.”
“Daar staat er geschreven al in deze brief,
Dat de jonge Markgrave, die heeft er jou lief.”
“Och vadertje lief, geef mij dezen man,
Want mijn leven is maar ’n half jaartjen meer an.”
En toen dat half jaartje ten einde kwam,
Toen lei dat schoon kindigen147 van harten zoo krank.
En toen de Markgrave te hooren kwam,
Als dat zijn zoet liefje al lang was krank,
De paarden hij ras voor de wagen slaagd’,
En daarmee is hij er naar Duitschland ‘jaagd.
Maar toen hij Duitschland ten halve kwam
Was ’t eenen schaapsherder, die hij er vernam.
“Schaapsherder,” zei hij, “schaapsherder, zeg mijn,
Voor wie toch luidt er dat klokjen fijn?”
“Dat klokjen, dat luidt er voor klein en groot,
De jonge Markgrave zijn zoet liefjen is dood.”
Toen weer voor de wagen de paarden hij slaagd’,
En daarmede is hij naar Engeland ‘jaagd.
Maar toen hij tot Engeland ten halve kwam,
Was ’t eenen doodgraver, die hij er vernam.
“Doodgraver,” sprak hij, “doodgraver, zeg mij,
Voor wie toch maak jou er dat graafjen klein?”
“Dat graafje maak ik voor geen boer of boerin,
De jonge Markgraaf zijn zoet lief zal daarin.”
“Och maak er dat graafje wat wijd overal,
Daar ik er met mijn liefjen in rusten zal.”

147 Kindje.
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Hij zet er zijn voet op den blauwen steen 2)
En daarop brak hij zijn hartjen vaneen.
Hier liggen nu de twee zoete lievekes dood.
De eene uit wanhoop en de andere uit nood.
Daar schoot er een wit lelieken al op uit het graf.
En eenen doodgraver, die plukte dat af.
Die plukte het af en zet het opper zijn hoed
Wit lelieken rouwt om het pareken zoet.

Bovenstaande is een (zeker middeleeuwsch) lied, dat te Bergum en environs148 
vooral onder de heibewoners voortleeft. Zomers trekken er wel eens zoog-
enaamde “ploegen”, dat zijn corpsen landwerksters, die in onze boomkwekerijen 
werk vonden, bij ’t gaan van ’t eene veld naar ’t andere, zingende door het dorp. 
Ze zingen dan een eigenaardige deun, geheel afwijkende van onze straatliederen. 
Voor jaren hadden wij een meid, die in jongere jaren in die veldarbeid voor de 
boomkwekers meedeed. Toen kwam ik eerst te weten, wat lied dat men zong. 
Thans is Stijntje (onze meid van weleer) allang moeder van vier kinderen en 
gelukkig gehuwd al moet ze zelf met de bollekorf149 loopen, om de te kleine ver-
dienste van den man aan te vullen. Zij maakte mij echter gelukkig voor een goede 
belooning nog eens aan ’t zingen te gaan; zingen kon ze ’t wel, dicteeren niet. 
Zie, zóó ben ik zondag 11 Januari 1894 aan een lied gekomen, dat mijn inziens 
wel waard is om de vergetelheid te ontrukken.

Ps. Ik werd door een paar bejaarde dames (de Juffers Brouwer) alhier geholpen.

1. “Weerspoed” zongen ze. Wat betekent dat?150 Ik mocht het n.b. niet verande-
ren. Ik laat u de vrijheid.

2. De blauwe steen fungeert ook in een liedje in hetzelfde schrift:
Achter op het kerkhof
Leit zoo ’n mooie blauwe steen
Als wij daar op trappen
Dan trappen wij op Marija (etc.)

148 Omgeving.
149 Broodmand (om brood uit te venten).
150 Het betekent tegenspoed, ongeluk of verdriet.
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Verteller: v.d. Meyden
Woonplaats: Vlissingen (Zeeland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

208.	 at	2030j
Keetje wou niet naar school toe gaan
Of ze moest gedragen worden
Van een meisje lief en fijn
In de zachte maneschijn.
“Keetje, wil je naar school toe gaan?”
“Neen,” zei Keetje.
“Dan zal ik naar de stokken gaan.”
“Stokken, wil je Keetje slaan?
Keetje wil niet naar school toe gaan... 

Enz. vuur, water, koe, slager (man), galg...

En de stokken naar Keetje
En Keetje naar school.

Verteller: Mej. J.E. Millenaar
Woonplaats: Drongelen (Noord-Brabant)
Datum van inzending: 12 februari 1893 
Aantal verhalen: 1

209.	 at	1691b*
Een armen man werd overal weggestuurd, omdat hij de waarheid sprak. 
Een vrouwtje zei echter: “Kom binnen; ik houd van de waarheid.” 
Ze kookte pap en keek heel scheel. De man begon te rijmen:

“Wel wipperde wap
Waarvan kook je die pap?
Van boekweitmeel,
Hoe kijk je zoo scheel?”

De vrouw, woedend, zegt: “Mijn huis uit; dat heeft mijn man me nog nooit ver-
weten.”
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Verteller: P. Moulijn
Woonplaats: Rotterdam (Zuid-Holland)
Geboortedatum: omstreeks 1821
Datum van inzending: 25 februari 1894
Aantal verhalen: 2

210.	 at	2030j
Vertelling van Stoute Keuchje
Keuchje wou niet school gaan of ze moest gedragen zijn Door een meisje hupsch 
en fijn In de volle maneschijn.
Daarom gingen ze halen de hond.
“Hond, wil je Keuchje bijten? Want ze wil niet school gaan of ze moet gedragen 
zijn, Door een meisje hupsch en fijn In de volle maneschijn.” 
“Neen,” zegt de hond.
“Dan zullen we halen de stok.
Stok, wil je de hond slaan? De hond wil Keuchje niet bijten en Keuchje wil niet 
school gaan, of ze moet gedragen zijn, Door een meisje hupsch en fijn In de volle 
maneschijn.” 
“Neen,” zegt de stok.
Dan zullen we halen het vuur.
Vuur wil je den stok verbranden? De stok die wil den hond niet slaan; de hond 
die wil Keuchje niet bijten en Keuchje wil niet schoolgaan, of ze moet gedragen 
zijn, Door een meisje hupsch en fijn In de volle maneschijn.” 
“Neen,” zegt het vuur.
“Dan zullen we halen het water.
Water, wil je ’t vuur blusschen? Het vuur wil den stok niet verbranden, de stok 
die wil den hond niet slaan; de hond die wil Keuchje niet bijten en Keuchje wil 
niet schoolgaan, of ze moet gedragen zijn, Door een meisje hupsch en fijn In de 
volle maneschijn.” 
“Neen,” zegt het water.
“Dan zullen we halen de koe.
Koe wil je ’t water drinken? ’t Water wil het vuur niet blusschen, het vuur wil 
den stok niet verbranden, de stok die wil den hond niet slaan; de hond die wil 
Keuchje niet bijten en Keuchje wil niet schoolgaan, of ze moet gedragen zijn, 
Door een meisje hupsch en fijn In de volle maneschijn.” 
“Neen,” zegt de koe.
“Dan zullen we halen den slager.
Slager, wil je de koe slagten, de koe wil het water niet drinken, ’t water wil het vuur 
niet blusschen, het vuur wil den stok niet verbranden, de stok die wil den hond 
niet slaan; de hond die wil Keuchje niet bijten en Keuchje wil niet schoolgaan, of 
ze moet gedragen zijn, Door een meisje hupsch en fijn In de volle maneschijn.” 
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“Neen,” zegt de slager.
“Dan zullen we halen de galg.
Galg wil je den slager ophangen? De slager wil de koe niet slagten, de koe wil het 
water niet drinken, ’t water wil het vuur niet blusschen, het vuur wil den stok 
niet verbranden, de stok die wil den hond niet slaan; de hond die wil Keuchje 
niet bijten en Keuchje wil niet schoolgaan, of ze moet gedragen zijn, Door een 
meisje hupsch en fijn In de volle maneschijn.” 
“Neen,” zegt de galg.
“Dan zullen we halen den rat.
Rat wil je de galg afknagen? De galg wil den slager niet hangen, de slager wil 
de koe niet slagten, de koe wil het water niet drinken, ’t water wil het vuur niet 
blusschen, het vuur wil den stok niet verbranden, de stok die wil den hond niet 
slaan; de hond die wil Keuchje niet bijten en Keuchje wil niet schoolgaan, of ze 
moet gedragen zijn, Door een meisje hupsch en fijn In de volle maneschijn.” 
“Neen,” zegt de rat.
“Dan zullen we halen de poes.
Poes wil je de rat vangen? De rat wil aan de galg niet knagen; de galg wil den 
slager niet hangen; de slager wil de koe niet slagten; de koe wil geen water drin-
ken; ’t water wil ’t vuur niet blusschen; ’t vuur wil den stok niet verbranden; de 
stok wil den hond niet slaan; de hond wil Keuchje niet bijten en Keuchje wil niet 
school gaan, of ze moet gedragen zijn Door een meisje hupsch en fijn, In de volle 
maneschijn.”
“Ja!” zegt de poes. En daar ging het:
De poes naar de rat, de rat naar de galg, de galg naar den slager, de slager naar de 
koe, de koe naar het water, het water naar ’t vuur, ’t vuur naar den stok, de stok 
naar den hond, de hond naar Keuchje en Keuchje naar school.

211.	 at	927
Het is geleden een jaar en een dag
Toen ik een sprong van een jonge haas zag;
Hij beminde een roos en kuste de bladen,
Maar aan de bloem deed hij geen schade.

Antwoord:

Het is geleden een jaar en een dag
Dat ik Mijnheer altijd vriendelijk zag;
Doch na dien tijd keek hij zuur en grom,
Maar nu weet ik wel waarom.

Verklaring van het raadsel: 



226 Vertelcultuur in Nederland

Zeker edelman gaf een groot feest waaraan veel ridders, graven, baronnen en 
andere edellieden deel namen. Aan het feestmaal gezeten gaf de gastheer het 
bovenstaande raadsel op met de voorwaarde,151 dat hij, die het raadsel oploste, 
zijne beeldschoone, eenige dochter zou ten huwelijk krijgen. Toen echter nie-
mand der dischgenooten hiertoe in staat was, vraagde een der tafelbedienden of 
hij het raadsel mocht oplossen, waarop de edelman bevestigend antwoordde. De 
bediende zegde toen het bovenstaande antwoord en kreeg des edelmans dochter 
tot gemalin.
Nadere oplossing:
Eens, toen de edelman voor een der vensters van zijn kasteel stond, zag hij dat 
zijne dochter in een prieel zat en sliep. De bewuste bediende sloop stil naar ’t 
prieel en na eenige malen te hebben rondgezien of hij ook bespied werd, nam hij 
voorzichtig de hand der schoone, kuste die en sloop zachtkens weer weg. - Hij 
alleen kon dus het raadsel oplossen.

Verteller: S.M. Muijs - De Vries
Woonplaats: Koog aan de Zaan (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

212.	 sinsag	603
Er liep een vrouw op het Wormerveerder dijkje. Een kat liep haar steeds miau-
wende achterna. De vrouw kreeg medelijden en nam het dier op, maar het werd 
hoe langer hoe zwaarder en eindelijk kon ze het niet langer houden, maar zette 
het neer. Toen werd de kat een oude vrouw en zei: “Dank je wel, dat je me zoo 
lang gedragen hebt.” Dat was een kol.

Verteller: Mej. G. Niemeyer
Woonplaats: Hilversum (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

213.	 at	1965
Een leugen
Een blinde zag een molensteen
Die ronddreef op den stroom;

151 In het origineel is “voorwaarde” door Boekenoogen doorgestreept en veranderd in 
“belofte”. Boekenoogen schreef bovenaan het handschrift nog: “raadselsprookje”.
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Een lamme sprong er ijlings heen
En bracht hem aan den zoom.
Een naakte, die er bij stond, stak
Den steen toen in zijn zak.

Verteller: Mej. Cornélie A. Noordwal (1869-1928)
Woonplaats: Den Haag (Zuid-Holland)
Geboorteplaats: Den Haag (Zuid-Holland)
Beroep: schrijfster (debuutroman in 1893: Géraldine)
Datum van inzending: januari 1894
Opmerkingen: In een eerste brief aan Boekenoogen staat te 
lezen: “Kent U de sprookjes van Oud Boventje en Ruige 
Kauwit? Die zijn al verbazend oud, vooral oud Boventje, 
daar mijn grootpapa zijne kinderen al van vertelde toen zij 
nog op de knie reden. Mijn grootpapa is al jaren dood en 
werd geboren in de vorige eeuw,152 prettiger gedachtenis.”
In een tweede brief aan Boekenoogen staat te lezen: “Het 
sprookje van Oud Bovetje (niet Boventje, ik had me ver-
gist) is van het manneke, dat al zijn kinderen uit vrees voor 
de wolf verstopte en ze naderhand uit den buik van den 
wolf haalde. Als u dit al kent, behoef ik ’t niet uit te schrij-
ven. Kent u ’t niet, ben ik volgaarne er toe bereid. [...] Oud 
Bovetje ken ik uitvoeriger.”
Aantal verhalen: 2

214.	 at	123	&	at	124A*
De geschiedenis van Oud Bovetje153

Daar was reis154 geweest een Oud-Bovetje. Hij had veel kindertjes. Daar moest 
hij op passen. Hij was erg bang voor den wolf en de kindertjes waren er ook 
heel bang voor. Op een dag moest Oud-Bovetje noodzakelijk uit en hij was erg 
bang, dat, terwijl hij weg was, de wolf bij de kindertjes zou komen en die op 
zou eten, want de wolf hield daar vreeselijk veel van. Oud Bovetje nam dus een 
kloek besluit en verborg al zijn kindertjes heel goed, opdat de wolf ze niet zou 
kunnen vinden. Zoo zette hij er een op de tafel, een onder de tafel, een op den 

Cornélie Noordwal (1869-1928)

152 Begrijp: de 18e eeuw.
153 Boven de titel staat nog geschreven: En nu Oud Bovetje dat er heelemaal bij in zou 
schieten. Het is volkstümlich.
154 Eens (ereis, eris, ereens).
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schoorsteen, een onder den schoorsteen, een in 
de bedstee, een onder de bedstee, een op den 
stoel, een onder den stoel, een in de braadpan, 
een op de braadpan, een op de melkkan, een in 
de melkkan en een onder de melkkan. Kortom, 
de kindertjes waren uitstekend verstopt. 
Nu zei Oud-Bovetje tegen de kindertjes: “Als 
de wolf nu aan de deur klopt en roept: ‘Kinder-
tjes, kindertjes! Doe open!’ dan doe je niet open, 
maar roept: ‘Ik durf niet, de wolf zal me bij-
hijten.’ Beloof jullie me dat?” 
“Ja, Oud-Bovetje!” riepen al de kindertjes, “dat 
beloven we.” 
“Goed,” zei Oud-Bovetje, “dag kindertjes!” 
“Dag Oud-Bovetje,” riepen ze en Oud-Bovetje 
ging heen.
De kindertjes zaten allen héél stil en dorsten 
zich niet te verroeren, schoon vooral de jonge-
heer in de melkkan en de jongejuffrouw onder 
de braadpan het erg benauwd hadden. 
Zij hoopten dus maar, dat de wolf niet zou 
komen, maar jawel, tien minuten later wordt 
er geklopt, héél hard geklopt en een schorre 
wolvenstem roept: “Kindertjes, kindertjes, doe 
o-hopen!”
De kindertjes waren stijf van schrik. 
Eindelijk riep die in de melkkan: “Ik du-hurf 
niet, de wolf zal me bij-hijten!” 

Nu herhaalde de wolf zijn vreeselijk geroep nog drie keer en telkens herhaalden 
de kindertjes hetzelfde, want ze wilden niet graag, dat de wolf hen zou bijten. 
Eindelijk begon ’t den wolf te vervelen, hij had veel boodschappen dien middag 
en ’t duurde hem te lang. Hij nam een aanloopje, blies vreeselijk hard, zodat de 
deur met een verbazenden knal van puren schrik openvloog, trad binnen en at al 
de kindertjes op tot zelfs die in de melkkan. Daardoor werd de wolf natuurlijk 
vreeselijk dik, zóó dik, dat zijn overjas haast niet toe kon.
Daar kwam opeens Oud-Bovetje thuis. 
Met één enkele blik overzag hij den toestand en riep: “Waar, waar zijn mijn kindertjes?” 
Niemand gaf antwoord. 
“Jij hebt ze opgegeten,” zei Oud-Bovetje tot den wolf, “ja, ik zie het wel.” 
Oud Bovetje nam toen een groot mes dat toevallig op tafel lag en sneed den buik 
van den wolf open en een voor een huppelden de kindertjes er uit; vroolijk en 

Het sprookje van Oud-Bovetje in het hand-
schrift van Cornélie Noordwal. Om papier te 
sparen heeft zij verticaal doorgeschreven.
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gezond en wel. Dat was een vreugde. Oud-Bovetje omhelsde ze allemaal, gaf den 
wolf een naald en draad om zijn buik weer toe te naaien en de wolf ging heen en 
kwam nooit weer terug en Oud-Bovetje leefde heel gelukkig met zijn kindertjes. 
En dit is nu de ware geschiedenis van Oud-Bovetje.

215.	 at	301
Ruige Kauwit is van een koning en een koningin, die jaren lang gewacht hadden 
op de geboorte van een zoon en toen de jongeling eindelijk op den rug van den 
ooievaar arriveerde, bleek het, dat zijn huid niet fluweelig en poezelig was als 
van een gewoon pas aangekomen sterveling, maar ruig en harig en afschuwelijk, 
waarom hij Ruige Kauwit werd geheeten. Toen wilde men hem niet langer in 
huis houden en hij werd naar het bosch verbannen, waar hij (verbeeld u) leefde 
van erwtensoep, die hij met een grooten houten pollepel opat, zoodat hij buiten-
gewoon sterk werd. Hij werd zoo sterk, dat hij tegen wilde zwijnen en allerlei 
monsters vocht en zeven schoone prinsessen bevrijdde uit een oud kasteel, waar 
zij door een reus werden gevangen gehouden. Vervolgens trouwde de jongste en 
mooiste prinses hem uit dankbaarheid (zij liet hem zeker eerst scheren) en werd 
hij weer in genade aangenomen en een heel aanzienlijk man. Waarom hij Kauwit 
heette, weet ik niet. Mijn kindermeid heeft het mij verteld, toen ik een jaar of 
zeven was.155 En meer dan dit resumé heb ik niet onthouden. 

Enkele schetsjes van Cornélie Noordwal in haar correspondentie met G.J. Boekenoogen

155 Dit moet dus circa 1876 geweest zijn.
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Verteller: Auguste Nooteboom
Woonplaats: Watergraafsmeer (Noord-Holland)
Datum inzending: 29 januari 1894
Aantal verhalen: 4

216.
Een visschersvrouw is gedurende ’s mans afwezigheid ontrouw: voor het eerst 
en voor het laatst ook. Het geschiedt uit nood, voor ’t geld. De man komt thuis 
en wordt goed onthaald, maar hij weet wat er is geschied en kent het bedrag, 
dat voor zijn schande is betaald. Hij doet de vrouw geen verwijten, maar legt 
toekennende,156 als hij aan tafel gaat, zonder iets te zeggen het bewuste bedrag 
naast zijn bord. De vrouw sterft spoedig.

217.	 at	1546
Vroeger kwamen er geregeld “groene moffen” gedurende een paar maanden van 
het jaar in de omstreken van Amsterdam gras maaien.157 Men noemde die man-
nen “Hannekemaaiers”. 

156 De lezing van dit woord is onzeker.
157 Het betreft hier arme Duitse seizoensarbeiders die bij de boeren in Noord-Holland 
gras kwamen maaien.

Nog enkele schetsen uit de correspondentie van Cornélie Noordwal
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Zo’n Hannekemaaier stapt eens, weer in zijn vaderland aangekomen, van de 
schuit, schudt triomfantelijk den beurs met 6 rijksdaalders en roept uit: “Amster-
dammerken, Amsterdammerken, als ik nog één maal komt biste arm.”
Een andere Hannekemaaier staat voor ’n goudsmidswinkel en verbaast zich over 
de hooge prijzen der voorwerpen. 
Opeens stapt hij naar binnen en hij brengt zijn twee vuisten bij elkaar en vraagt: 
“Wat zou je voor zoo’n klomp goud geven?” 
De winkelier denkt een koopje te kunnen doen, trakteert den Hannekemaaier 
kostelijk en voert hem dronken. Daarop vraagt hij naar de klomp goud. 
“Neen, nu heb ik er geen,” zegt de Hannekemaaier, “maar als ik er ooit een vind, 
zal ik die bij jou komen verkoopen.”
(Hannekemaaiersgeschiedenissen zijn er bij den Amsterdamschen kinderen zeer 
vele bekend.)

218.	 at	75
Eens zat een leeuw in een net gevangen. 
Ziet, daar kwam een muis voorbij. 
Hij zag den leeuw in ’t garen hangen, 
Hij beet hem los en maakte ’m vrij. 
De leeuw uit dankbaarheid bewogen
Gaf zijn dochter aan den muis
Om zamen te gaan wonen
Als bruid en bruidegom in huis.
Eens zat de leeuw al buiten haar huisje
En raakt de bruidegom [met] zijn poot;
De leeuw dacht niet meer aan het muisje
En trapte het arme diertje dood.

Dat komt van ongelijke huwelijken.
Trouwt dus voortaan met uw gelijken:
Leeuw bij leeuw en muis bij muis.

219.	 tm	2602
Amsterdamsche stoepschijter, koeketer
Haarlemsche mug
Nijmegenaars: Lekkere knollen; Bokkenezen
Antwerpenaars: sinjoorkens
Mechelaars: maneblusschers
Utrechtsche schreeuwers
Kamper uien.
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Verteller: J. Noppen
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 29 maart 1892
Aantal verhalen: 1

220.	 at	2030j
Keesje wou niet naar school toegaan of hij moest gedragen of gekruijen158 worden 
in een wagentje.
Toen ging men naar de hond.
“Hond, wil je Keesje bijten, want Keesje wil niet naar school toegaan of hij moet 
gedragen of gekruijen worden in een wagentje.”
“Neen,” zei de hond.
Toen ging men naar de stok.
“Stok, wil je de hond eens slaan, want de hond wil Keesje niet bijten en Keesje 
wil niet naar school toegaan of hij moet gedragen of gekruijen worden in een 
wagentje.”
“Neen,” zei de stok.
Toen ging men naar het vuur.
“Vuur, wil je stokken branden, want de stok wil de hond niet slaan, de hond wil 
Keesje niet bijten en Keesje wil niet naar school toegaan of hij moet gedragen of 
gekruijen worden in een wagentje.”
“Neen,” zei het vuur.
Toen ging men naar het water.
“Water, wil je het vuur eens blusschen, want het vuur wil de stok niet branden, 
de stok wil de hond niet slaan, de hond wil Keesje niet bijten en Keesje wil niet 
naar school toegaan of hij moet gedragen of gekruijen worden in een wagentje.”
“Neen,” zei het water.
Toen ging men naar de os.
“Os, wil je het water opzuipen, want het water wil het vuur niet blusschen, 
het vuur wil de stok niet branden, de stok wil de hond niet slaan, de hond wil 
Keesje niet bijten en Keesje wil niet naar school toegaan of hij moet gedragen of 
gekruijen worden in een wagentje.”
“Neen,” zei de os.
Toen gingen zij naar de man.
“Man, wil je de os slaan, want de os wil geen water zuipen, het water wil het vuur 
niet blusschen, het vuur wil de stok niet branden, de stok wil de hond niet slaan, 
de hond wil Keesje niet bijten en Keesje wil niet naar school toegaan of hij moet 
gedragen of gekruijen worden in een wagentje.”

158 Gereden in een kruiwagen.
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“Neen,” zei de man.
Toen gingen zij naar de galg.
“Galg, wil je de man hangen, de man wil de os niet slaan, de os wil geen water 
zuipen, het water wil het vuur niet blusschen, het vuur wil de stok niet branden, 
de stok wil de hond niet slaan, de hond wil Keesje niet bijten en Keesje wil niet 
naar school toegaan of hij moet gedragen of gekruijen worden in een wagentje.”
“Neen,” zei de galg.
Toen gingen zij naar de mol.
“Mol, wil je de galg afknabbelen, want de galg wil de man niet hangen, de man 
wil de os niet slaan, de os wil geen water zuipen, het water wil het vuur niet blus-
schen, het vuur wil de stok niet branden, de stok wil de hond niet slaan, de hond 
wil Keesje niet bijten en Keesje wil niet naar school toegaan of hij moet gedragen 
of gekruijen worden in een wagentje.”
“Ja,” zei de mol.
Toen ging de mol naar de galg, de galg naar de man, de man naar de os, de os naar 
het water, het water naar het vuur, het vuur naar de stok, de stok naar de hond en 
de hond naar Keesje en Keesje ging op een duivelsdrafje naar school.

Verteller: A. O.
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

221.	 at	720
Sprookje
Jantje heeft, behalve een vader, een booze stiefmoeder en een zusje Leentje. De 
moeder braadt haar stiefkind en kookt er vervolgens soep van. De vader doet 
zich te goed, zonder te vermoeden, dat hij zijn eigen kind opeet. Leentje verza-
melt na den maaltijd de beentjes en werpt deze, al schreiende, onder een boom. 
Die beentjes veranderen nu in een klein vogeltje. Het diertje vliegt weg en laat 
bij een molen het volgende gezang hooren:

Mijn moeder heeft mij gebraden,
Mijn vader heeft mij gegeten,
Mijn zusje Leentje heeft de beentjes weggesmeten,
En nu ben ik een klein vogeltje geworden.

De verwonderde molenaar vraagt, het gezang nog eens te mogen hooren, tegen 
belooning van een molensteen. Met den steen vliegt het vogeltje nu verder naar 
een goud- en zilverwinkel, laat daar hetzelfde gezang hooren en ontvangt daar-
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voor gouden en zilveren sieraden. Het eerste geschenk is voor de stiefmoeder 
bestemd, het tweede voor Leentje; ook voor den vader brengt het iets mee: ... 
wat?... Nu keert het weer naar huis terug, roept zijn zusje Leentje en vertelt haar, 
wat hem eigenlijk overkomen is. Leentje roept nu op zijn aanraden de geheele 
familie onder den schoorsteen bijeen. De stiefmoeder sterft, het vogeltje wierp 
namelijk den steen op haar hoofd. De vader en het zusje zijn natuurlijk vreeselijk 
blij met hunne cadeautjes.
Of Jantje een vogeltje gebleven, dan wel weer ’t oude Jantje geworden is, is mij 
onbekend.

Verteller: Johannes Onnekes (1844-1885)
Woonplaats: Ulrum (Groningen)
Inzender: J.H. Scholte uit Ulrum
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerkingen: Boekenoogen moet via J.H. Scholte meer verhalen van de inmid-
dels overleden Onnekes ontvangen hebben, blijkens de publicatie ervan in het 
tijdschrift Volkskunde (zie hoofdstuk 4). Boekenoogen heeft de originele hand-
schriften niet mogen houden, maar heeft ze afgeschreven en vervolgens terug-
gestuurd. Niet alleen de originelen bevinden zich dus niet meer op het Meertens 
Instituut, ook een deel van de afschriften van Boekenoogen is verdwenen. De 
eerste vijf verhalen alhier zijn weer boven water gekomen in het archief van de 
Collectie Sinninghe, het laatste verhaal betreft een optekening van Boekenoogen 
op een los fiche.
Aantal verhalen: 6

222.	 at	700	&	at	720
Janmainje met ’t mosterdpotje
Was ainmoal ’n Janmainje, dei zoo luddik159 was, dat men hom ainliek mit fer-
soun nait goud zain kon. 
Op’n middag zee zien moeke teeg’n hom: “Janmainje, goa gauw hen en hoal mie 
veur twei cent mosterd; maor mos mie onmeugelk nait over ’t gloaz’n brukje160 
loop’n, want den komse te val’n en brekse mie ’t potje.” 
“Nee, moeke,” zee Janmainje en ging hên. 
Maor hai ging doch over ’t gloaz’n brukje, kwam te val’n, zoo as zien moeke hom 
van te veur’n al zegd har, en brook zien potje. 
“Och, hai!” zee Janmainje, “dat muit161 mie ja; wat zel moeke nô wel zêg’n?” 

159 Klein.
160 Glazen bruggetje.
161 Spijt.
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D’r was niks meer aan te doun. Janmainje zocht diggels162 op en sukkelde weêr 
noa hoes. 
Dou hai doar kwam, laip hai ’n eerlieks pak roazen op en zien moeke gaf hom ’n 
nei potje en zee: “Nô nog rais ainmoal, maor as mie ’t weêr dusse en lopse mie 
over ’t gloaz’n brukje, den lopt ’t nait zoo goud veur die of, doar kens stoat op 
moak’n.” 
“Nee, moeke,” zee Janmainje, maor hai kon ’t nait loat’n en ging doch weêr over 
’t gloaz’n brukje, kwam te val’n en brook veur tweide moal zien mosterdpotje. 
“Och heere, och heere!” jeuzelde163 Janmainje, “’k wol ’k ’t maor nait doan 
har.” 
Maor dat hulp hom ook al nait veul. Hai zocht diggels weêr bie ’n kanner en ging 
voutje veur voutje noa hoes. 
Dou er thoes kwam, raip zien mouder hom al ien muit:164 “Janmainje, woar hes 
zoo lank zeet’n en woar hes ’t potje?” 
Janmainje houl zien diggels oet buus165 en trok aan lip.166 
“Wel, doe donnersche rakker!” zee zien mouder, “ik zel die help’n!” 
En dou kreeg ze Janmainje bie kroag, legde hom over knei, streek hom boksem 
of,167 trok heur slop168 oet en dou sloug ze d’r op los, dat ’t ’n oard har. Janmainje 
schriwde moord over hoalstok,169 maor dou er zien ofreek’n170 har, schudde zien 
mouder hom nog rais goud hen en weêr. 
“Doe stinkerd!” zee ze, “heb mie ’t hart en ducht nog rais ainmoal weêr, den ze’k 
die beter krieg’n. Bien dien boksem op en hier is weêr ’n potje, en nô mos’t maor 
wait’n.”
Janmainje raaisde weêr hên, maor ’t gloaz’n brukje was hom te stark: hai laip er 
weêr over, kwam te val’n en brook veur darde keer zien potje. Dou wis ’r nait meer, 
wat er doun zol; hai dus171 nait weêr noa hoes en laip zoo wat veur bal’ng ôm.172

Noa ’n toerke kwam hem ’n speulkammeroadje teeg’n en dei zee teeg’n hom: 
“Janmainje, goaise mit mie ien ’t neutdopke ’n êndje voar’n?” 
Janmainje docht: “’t Is doch ien varf verbrand,”173 en zee: “Jao wel! ’k goa mit.” 

162 Scherven.
163 Kermde.
164 Tegemoet, toe.
165 Zak.
166 Trok een beteuterd gezicht.
167 Trok hem de broek uit.
168 Slof.
169 Schreeuwde moord en brand.
170 Afrekening, afranseling.
171 Durfde (dorst).
172 Begrijp: en slenterde maar wat doelloos rond.
173 Begrijp: het maakt toch niets meer uit.
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Dou ging’n ze mit ’n kanner174 ien ’t neutedopke aan ’t voar’n. 
Ien ’t ên kwam’n ze bie ’n boer en doar ’t ook al mooi oavond word’n was, 
vroug’n ze dei: “Boer, ken’n wie hier vannacht wel sloap’n?” 
“Jao wel, jonges,” zee boer, “dat ken wel, kroept maor mit joen twei’n ien ’t hooi.” 
Zai kroop’n ien’t hooi en rouk’n gauw ien sloap. Annerdoagsmör’ns kwam 
knecht om te vour’n. Hai kreeg ’n bos hooi op vörk en smeet dat veur kou, zun-
ner dat hai vernam, dat Janmainje doar krekt ien zat. Kou vrat Janmainje op slag 
mit hoed en hoar op en dou dei dus noa ’n toerke wakker wordde, vernam hai, 
dat er ien ’n koupens aan land was.
’s Oavens kwam maaid om te melk’n en pas zat ze onner kou, of doar heurde zai 
’n stem, dei oet kou kwam en zong:

Struus, struus, strôl,
Geef ons maaid ’n emmer vol.

Maaid wordde benaauwd en nam hak’n op.175 Zai vertelde ’t meroakel, dat ze mit 
kou beleefd har, aan ’t anner volk en dat mos dou ook rais heur’n. Zai heurd’n 
almoal ’t zulde gezang as maid en dou ornaird’n176 ze mit ’n kanner, dat kou wel 
behekst weez’n zol en maor slacht word’n mos. Dat ging aan: kou wordde slacht 
en schoonmoakt. ’t Ombal’ng,177 doar Janmainje krekt ien zat, wordde op mis 
gooid. Dou kwam er ’n hond aan, dei vrat hom dik en zat ien dat ombal’ng, 
zoodat hai d’r benauwd van wordde en van achter’n mos.178 Hai ging hên en ging 
weêr hên en dee wat hai nait loat’n kon en zoo kwam Janmainje goaf en goud 
weêr oet ’n honnekeutel veur ’n dag en mouk maor gauw, dat hai weêr bie zien 
moeke kwam. Maor doar kwam hai te pas as Krien te Baffelt (1). Zien moeke 
kreeg hom bie ’t nekvel en stopte hom ien keller. Doar zag hai ’n koem mit brij 
op ’n bred stoan, woar hai nait anners bie koom’n kon, as mit ’n trap’n, dei ien 
’n houk ston’. Janmainje kreeg trap’n en zette dei d’r bie; maor trap’n glee oet, 
kwam ien ’n rommel pot’n en pan’n terecht en Janmainje brook zien bain. 
Zien mouder kwam op ’t spiktoakel of, kreeg Janmainje te pak’n en zee: “Ik zel 
die wel krieg’n.” 
Dou sleepte zai hom oet keller en zee: “Goa doar mit kop op dat houwblok lêg’n.” 
“Nee,” zee Janmainje, “’k wil n’t.” 
“Zelt ’n twaibak met sukker hem’n. 179” 

174 Met elkaar.
175 Ging op de loop.
176 Besloten.
177 Slachtafval.
178 Begrijp: moest poepen.
179 Je krijgt beschuit met suiker (de moeder bedoelt dit als lokkertje om de jongen er toe 
te brengen om zijn hoofd op het hakblok te leggen; vervolgens biedt ze zelfs twee en drie 
beschuitjes aan).
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“Nee,” zei Janmainje.” 
“Twei.” 
“Nee,” zee Janmainje. 
“Drei!” 
“Tou maor,” zee Janmainje en legde zien kop op ’t houwblok en dou kreeg zien 
mouder biel en hakte hom kop of. 
Dou lag zai Janmainje op ber en zien kop zette zai op ’t bersplankje. 
Noa ’n toerke kwam zien voader thoes en vroug: “Woar is Janmainje?” 
“Op ber,” zee ’t wief. 
Man ging noa ber, dee bersdeur’n oop’n en zag, dat Janmainjes kopke op bers-
plank stôn en ’t onnerspul op ber lag. Hai kreeg ’t kopke, legde dat weêr teeg’n 
hals aan en keek er hail sneu noa, hou ’t zeet’n har. Ien ainmoal kreeg Janmainje 
vleugels en rees op. Zien voader wol hom gauw griep’n, maor … fuut knellens!180 
Hai schoot hom onner han’n deur, vloog tou ’t roam oet, dat krekt oop’n ston’, 
en dat vôt.181

Hai vloog noa ’n stad en koft doar wat moois veur zien voader en drei zusters 
en ook nog ’n zwoare mölnstain. Dou vloog hai terug, ging op schosstain van 
zien hoeske zit’n en raip zien volk onner schosstain. Veur zien voader lait hai d’r 
’n gol’n allozie deurval’n, veur ain van zien zusters ’n poar gol’n bingels,182 veur 
anner ’n gol’n spel en veur darde ’n gol’n deuske.183 
“Krieg ik ook wat?” raip zien mouder. 
“Jao!” raip Janmainje en lait heur zien mölnstain op kop val’n, zoodat zai ien 
ainmoal zoo dood was as ’n pier.

1. Zeer slecht te pas. Dit spreekwoord zou zijn ontstaan te danken hebben aan het vol-
gende. In vroegere jaren moest een zekere Krijn te Bafloo gegeeseld worden. Hij onder-
ging zijn straf en maakte toen, dat hij weg kwam. Een eindje buiten Bafloo ontmoette hij 
eenige personen, die de executie willen bijwonen en aan Krijn vragen, of ze nog goed van 
pas komen. “Nou,” zei Krijn, “dou ik er kwam was ’t krekt van pas.”

223.	 at	1535	&	at	1358c
Van twei bruirs dei heur peer’vel’n verkoften
D’r was ainmoal ’n vrouw, dei twei zeuns har, olste haitte Jan en jongste Kloas 
en dei ging deur veur nait al te goud wies. Jan har vair goue peer’n en Kloas har 
moar ain ol knol. Op ’n tied, dat ’t wat hail drok op ’t land was, vroug Jan Kloas, 
of hai zien peerd wel ’n week te lain krieg’n kon, den mog Kloas zundoags as 
hai wol al zien peer’n wel bruuk’n. Dat was goud, Jan bruukte Kloas zien peerd 

180 Mispoes (lett. mis Kornelis).
181 Begrijp: weg was ’ie.
182 Oorbellen.
183 Doosje.
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en dou ’t zundag wordde, spande dei Jan zienent alle vair veur woag’n en joug 
er mit noa kerk. 
Onnerweeg’ns raip er zoo hard as hai kon: “Haila, jonges, schrik! Alte moal 
mienent, alte moal mienent!” 
’t Volk lachte om Kloas zien gekke kuur’n, maor Jan, dei hai ien volle voart veur-
biejoug, was duvels. Dou ze ’s middags thoes kwam’n, speulde Jan omroak op 
zien klomp, maor Kloas verannerde hom d’r nait veul van en verhoul hom er op, 
dat akkoord akkoord was; Jan har haile week zien peerdje bruukt en ’s zundags 
mog hai Jan zienent bruuk’n, zoo as hai zulf wol. 
“As ik die was,” zee heur mouder, “den wol’k zien ol knol nait weer lain’n.” 
“Jao,” zee Jan, “’k wol ’k er boet’n tou kon; maor ’t is zo allerglêns te drok 
teeg’nswoordig op ’t land; ’k mout er zoo neudig ’n peerd bie bruuk’n.” 
“Nô,” zee Kloas, “mos ’t zulf wait’n: kens mien peerd wel weêr krieg’n van week, 
maor den wil ik dienent zundag weêr alle vair bruuk’n.”
“’k Ken ’t er nait boet’n red’n,” zee Jan, “maor as mien d’r weêr gekjoagerij van 
moakse, den ze’k die van de bok dreum’n loat’n, doar kens die noa hem’n.”
Week ging weêr veurbie. Jan bruukte Kloas zien ol bonk en ’s Zundoags spande 
Kloas Jan zien vair weêr veur woag’n en joug er mit nao kerk, dat ’t oard har. Jan 
zag ’t en wordde tiegers ien hak’n,184 en dou ze ’s middags thoes kwam’n, haje 
gort goar. 
“Wat zal zoo’n hampel,185 zoo’n halsknook,186 zoo’n smiegt denk’n, da’k mie 
veur mal hol’n loat’n wil,” kloeterde hai, “’k goa op slag hên en steek zien ol 
citrounbok187 dood!” 
Hai ging hên en stak Klaos zien ol peerdje dood. Kloas keek eerst oarig zwart; 
maor hai bedocht hom nog al gauw en ging te wark en vilde zien peerd. ’t Vel 
hong er hên te dreug’n, ’t anner begrouf er. Dou ’t vel dreugd was, dee er ’t ien 
’n zak en ging er mit op tocht om te zain, of er ’t om schik verkoop’n kon. Hai 
har d’r al ’n dag of wat mit ommartjet, zunner, dat hai ’t noa zien zin kwiet wor-
d’n kon, dou er bie ’n groote boer’nploats aankwam. Hai wol zain, of er doar 
onnerdak krieg’n kon. Blinnens waz’n nait altegoud dicht, zoodat hai d’r deur 
zain kon, wat er ien koamer veurvil. Hai zag, dat er twei lui bie’nkanner188 
zat’n, zoo as ’t leek ’n doomnie en vrouw van ’t hoes. Zai zat’n hail foamieljoar 
bie’nkanner, zoo as Kloas vôt wel zag, ainliek veulste foamieljoar en op toavel 
ston’n moaltied aanricht van belang mit wien en bier. Kloas kreeg honger allain 
van ’t zain en docht: “’k Wol ’k wat van har.” ’n Beetje loater heurde hai aimand 

184 Buitengewoon kwaad.
185 Snoeshaan.
186 Sukkel.
187 Schimmelhengst.
188 Bij elkaar.
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aankoom’n, dei aan ploats weez’n mos. Kloas kroop wat ien schar, dat hai nait 
vôt zain wordde, en dou zag er ’n man op deur aanloop’n en aanschel’n. ’t 
Duurde nog al ’n toerke, veur dat oop’n doan wordde. Kloas loerde onnertied 
nog rais deur ’t venster en zag, dat vrouw drok aan ’t wark was om toavel op te 
redder’n en ’t eet’n en wien ien ’n kast te barg’n. Doomnie zette krekt zien steek 
op en ging er van deur, zeker te ’n achterdeur oet. Dou boudel opredderd was, 
lait ’t wief man te deur ien en dou wordde Kloas gewoar, dat ’t boer zulf was, 
dei eerder thoes kwam as zien vrouw en dei doomnie, dei heur gezelschop hil, 
verwacht har’n. Kloas wachtte nog ’n zetje en ging dou ook noa deur, schelde aan 
en wordde ienloat’n. Hai vroug, of hai wel veur’n nacht onnerdak krieg’n kon; 
hai har hom wat verloop’n en was nait al te goud ien dei houk bekend.
Boer was ’n goudhartige, gulle kerel, hai gaf vôt zien toustem’n en zee, dat Kloas 
maor ’n stoul aantrek’n mos. Zien wief vroug hai, of dei ook wat eet’n bie der 
hand har: zien gast zol wel honger hem’n en hai lustte zulms ook wel wat. ’t Wief 
har, noa heur zêg’n niks anners ien hoes as brood en brij. Nou, as er den niks 
anners was, den mos ze dat maor hoal’n; anners boer har wel zin aan wat beters 
en zien gast zol er ook wel zoo overdenk’n.
Kloas docht bie hom zulms: “Wie zel’n nog rais zain; ik wait meer as ie, boer.” 
Hai schopte rais teeg’n zien zak aan en ’t dreuge peerevel begunde te kroak’n. 
“Wat heije doar ien joen zak, man, as ’k ’t vroag’n mag?” vroug boer. 
“Doar heb ’k mien kostwinner ien,” zee Kloas, “en dei is meer mans as ter liekt.” 
“Hou zoo?” vroug boer. 
“Ga, zich!”189 zee Kloas, “da’s ’n roar ding en ie zel’n vast nait loov’n wil’n; maor 
as ’k eev’n mit vout teeg’n zak aanschop, den vertelt hai mie op slag, wa’k wait’n 
wil; bie veurbeeld, woar wat veur mie te eet’n is en al zoo wat.” 
“Heerejai!” zee boer, “da’s ja ’n oarige vertuterij; loat rais zain, hou goait dat?” 
Kloas schopte teeg’n zak aan en ’t vel begunde weêr te kroak’n. 
“Hai zegt,” zee Kloas, “dat er eet’n genog ien dei kast staait en wien ook.” 
“Dat mog’n ol bal!”190 zee boer, “ik ken van dat gekroak niks verstoan, gain scheet.” 
“Dat dankt joe de gort,” zee Kloas, “dat komt omdat ’t joenent nait is maor 
mienent.” 
“Nô,” zee boer, “wie ken’n ien als geval’n wel rais zain of ’t oetkomt.” 
Hai ging noa kast en dee deur oop’n en jaowel, doar ston moaltied kant en kloar 
en ’n flesch lekkere rooie wien d’r bie. 
“Da’s flikkerij!” raip boer, “koom hier gauw rais heer, vrouw, en loat dien brij 
en brood maor stoan; wie hem’n hier beter boon’n op beun as verschimmelde 
grouwart’n.”191 

189 Kijk.
190 Dat kan niet.
191 Begrijp: we hebben al betere kost gevonden.
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’t Wief kwam er op af en keek zoo zuur as edik, dou ze zag, dat kastdeur oop’n 
ston’ en oap ontdekt was. 
“Hou dat er ien koom’n is, mag laive tied wait’n; maor ik wait ’t nait,” zee ze. 
“Och!” zee Kloas, dei zien aig’n reed’n har, om boer nait al te wies te moak’n, 
“da’s er van zulms ien koom’n. As mien zak verkaist, dat er eet’n weez’n zel, 
den komt er eet’n, krekt geliek woarvandoan; nou, dat ken ’k joe zulms nait oet-
lêg’n.” 
“Nô,” zee boer, “da’s snoakerij, dei zak is geld weerd; hou veul weeje d’r veur 
hem’n?” 
“Jao, man,” zee Kloas, “ie ken’n wel begriep’n, dat ik mien zak nait mis’n wil, hai 
is mien ainigste kostwinner en zoo lank as ’k hom heb, huif ik nooit gain gebrek 
te lied’n.” 
“Nô,” zee boer, “’k wel joe d’r ook wel zooveul geld veur geev’n, dat ie nooit 
gain gebrek lied’n huiv’n.” 
Zai rouk’n aan ’t martjen en ’t draaide doar op oet, dat Kloas zien zak verkoft 
veur twei scheelszak’n192 vol rieksdoalers en twei peer’n mit ’n beugelsjees en 
toubeheur’n op koop tou.
“Nô,” zee Kloas, dei d’r maor laiver nait bie was, dat boer op zien aig’n man-
nevout193 kracht van zak rais perbairde, “nô ’k voar’n ken, wil ’k maor laiver nait 
bliev’n en maor zain, dat ’k ’t hoes weêr vien.” 
“Nô,” zee boer, “ie ken’n hier anners best bliev’n, maor zoo as ie wil’n.” 
’t Rietuug wordde ienspand, zak’n mit geld er ien sjouwd en zoo ging Kloas aan 
rid. Dou hai thoes kwam, keek’n zien mouder en bruir roar op, dat hai allain 
ien zoo’n mooi rietuug zat en ’t eerste, wat ze hom vroug’n, was, hou er d’r aan 
koom’n was. 
“’k Heb ’t veur mien peerevel kreeg’n,” zee Kloas, “en nog ’n heile smak geld d’r 
bie; ziet maor,” en hai lait zien zak’n mit geld zain. 
“Och, vent!” zee zien bruir, “zoo’n vel is ja lang zoo veul n’t weerd.” 
“Jaowel!” zee Kloas, “as ie maor bie rechte koopman koom’n; ’k heb ’t aan ’n 
boer verkoft en as ’k maor vasthol’n har, har ’k er, loof ‘k, nog wel meer veur 
krieg’n kend.” 
“Nô,” zee Jan, “as doe zoo veul kreeg’n hesse veur dien aine vel, hou veul zal ik 
den nait moak’n ken’n oet mien vair peer’n?” 
“Nô,” zee Kloas, “dat ken ’k maor zoo nait oetreek’n, ’k denk van ’n haile bult, 
as ’t goud aanlegse.” 
“Zoo goud as doe ze’k ’t ook nog wel aanleg’n ken’n, zol ’k denk’n,” zee Jan, 
en hai ging hên en stook zien vair peer’n dood, vilde heur en hong vel’n te 
dreug’n. 

192 Zakken waarin een kwart hectoliter kan.
193 Op eigen houtje.
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Dou ze dreug waz’n, mouk hai d’r ’n rol van en ging er mit op raais om ze te 
verkoop’n. Nou en den heurde hai rais op bie ’n boer of d’r ook ain was, dei 
peerevel’n koop’n wol; maor d’r was gain ain, dei d’r aan doun wol; zai har’n 
almoal laiver peer’n as peerevel’n, zeed’n ze; as hai zien vel’n verkoop’n wol, mos 
hai noa ’n leerlooier goan, dei koft’n dei ding’n. Jan ging noa ’n leerlooier en 
vroug, of hai ook peerevel’n koop’n wol. 
“Jaowel,” zee dei, “loat mie maor rais zain, wat woar’s hesse.” 
“Beste vel’n,” zei Jan, “zait maor.” 
“Jao,” zee leerlooier, “vel’n bin’n goud; ’k wil joe elf gul’n veur ’t stuk geev’n.” 
“Elf gul’n?” zee Jan, “elf gul’n? Ie moak’n d’r gekhaid van; elf gul’n! Zal ik mien 
peerdjes, dei zoo goud twei honderd gul’n ’t stuk weerd war’n as ’n cent verkoft 
hem’n, allain om elf gul’n veur ’n vel te krieg’n?” 
“Nô,” zee looier, “dat har ’k den ook maor laiver nait doan; as ie ’n peerd hem’n, 
kenje altied wel ’n vel krieg’n, maor as ie ’n vel hem’n, benje nog nait secuur194 
van ’n peerd!” 
“Men har mie ’t zegd,” zee Jan, “dat dei ding’n teeg’nswoordig grof geld op 
brocht’n en doarom heb ’k mien peer’n slacht.” 
“Men het joen gain al te beste road geev’n,” zee looier, “ik wil joe d’r zoo veul 
veur geev’n, as ze weerd ben’n en ’k stoa joe d’r börg veur, daje nar’ns meer 
krieg’n, maor weeje ’t bie ’n anner bezuik’n,195 ik mag ’t geern lied’n; ik het nog 
niks gain verlet om vel’n.” 
“Ik mout er eerst rais wat meer van wait’n,” zee Jan, “elf gul’n! ’k Zal zeg’n elf 
tun, dat kwam al zoo goud oet.” 
“Nou, man,” zee looier, “as ie ’n koopman vien’n, dei joe elf tun geft veur joen 
vel’n, zel mie ’t plezair doun veur joe; maor den wol ’k wel, dat ie mie ’t eev’n 
zeed’n; want den ken ’k hom ook nog wel aan ’n vel of wat help’n.”
Jan ging weêr mit zien vel’n op sjuchel en kwam bie ’n anner leerlooier. Die wol 
hom d’r nog nait zoo veul veur geev’n as eerste en zoo ging ’t overal. Ien ’t ên 
zag hai ien, dat er veur zien vel’n niks meer krieg’n kon, as leerlooier zegd har en 
dou dee hai ze ook van hand veur ’n gul’n of elf ’t stuk. Dou kon hai weêr noa 
hoes tou sjeez’n en dat dee hai ook maor, mit gain hail blied gezicht. Hai kwam 
den ook van gain al te goue raais thoes en har op zien peer’n ’n honnerd gul’n of 
wat verspeuld. Hai was glên196 op zien bruir en smeet ’t ien kop over197 om dei 
’n loer aan te draai’n, doar d’r genog aan har. Kloas zag vôt wel, dat ’t elf oog’n 
was mit ’n betrok’n lucht198 en dat Jan hail goud kepoabel was, om ’n ongeluk 

194 Zeker.
195 Proberen.
196 Laaiend (boos).
197 Dacht er ernstig over na; brak zich het hoofd erover.
198 Begrijp: dat het er dreigend uit ging zien.
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aan hom te begoan. Hai nam hom dus wat ien acht. ’s Nachts slaip hai bie zien 
mouder en lag ien regel veur. Maor eerste oavend, dat Jan weer thoes was, vroug 
hai zien mouder, doar Jan nait bie was, of hai veur ’n nacht wel rais achter leg’n 
mog; veurige nacht har hai niks best sloap’n en doarom wol hai ’t rais anners 
perbair’n. Zien mouder was ’t goud en dou ze nao bed ging’n, kroop Kloas ien 
wând. Hai paste wat op, dat er nait al te vast ien sloap rouk, want hai verwachtte 
wel zoo wat, dat Jan zien slag sloag’n zol. 
’s Nachts heurde hai wat gestommel en docht: “Doar heije Jan al.” 
Jan kwam bie ’t bed en ien veronnerstel’ng, dat Kloas, zoo as altied, veur lag, 
kreeg er zien mes en snee zien olle mouder kop of. 
Kloas sprong op en raip: “Wel, doe donnersche vent! Wat gaait die aan, moaks 
doe mouder dood?”
Jan ston’ haildal verhillerd en verbillerd, hai mainde, dat er zien bruir onner ’t 
mes had har, en nô harder zien arm ol mouder vermoord. 
“’k Goa op slag noa börgemeester,” zee Kloas, “en verkloag die, doe stinkerd, 
doar doe bisse!” 
Jan begunde te jammer’n en zee, dat hai heur nait maind har. 
“Den hes mie maind,” gooide Kloas hom veur vout’n, “en dat verschoont die niks!” 
Jan bidde en smeekte zien bruir hom doch nait ongelukkig te moak’n en beloofde 
hom van al’ns as hai swieg’n wol. Kloas lait hom ien ’t ên overhoal’n. ’t Best was, dat 
ze den maor zag’n, dat ze mouder, zunner dat er ’n hen of hoan noa kraaide, onner 
grond kreeg’n. Kloas zol dat zoakje wel beredder’n. Hai spande peerd veur sjees, 
zette zien mouder ien sjees, bon heur vast, dat ze nait omtuumel’n kon en bakte 
heur kop er weêr op zou goud as er dat doun kon. Dou ging er bie heur zit’n en zoo 
ging ’t aan rit. Dou zai ’n mooi ên reed’n har’, kwam er bie ’n tolhek, dat mitain ook 
’n harbarg was. Kloas sprong oet sjees en ging in hoes om ’n borrel te koop’n.
“Breng mien mouder ien sjees ook ’n glas branwien mit sukker hên,” zeeder 
teeg’n tolmeester. 
Dei ging mit ’n glas noa sjees en zee: “Astjoeblieft, vrouw!” 
D’r kwam gain antwoord. 
“Astjoeblieft, vrouw! ’n Glas branwien mit sukker veur joe!” raip man wat harder. 
Gain antwoord. 
“’n Glas branwien veur joe!” schriwde man. 
Gain antwoord. 
“Heur ie nait, vrouw, joen zoopke!” brulde hai. 
Gain antwoord. 
“Daor den, verdomd!” raip er en smeet heur ’t glas branwien ien ’t gezicht. 
Deur schok vloog kop, dei d’r maor eev’n op zat, d’r of en kôrrelde199 op grond, 
tolmeester veur vout’n. 

199 Rolde.
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“Och gortjes!” zee dei, “hou ken dat zoo koom’n?” 
’t Volk ien hoes har’n ’t spietoakel heurd en kwam’n er op of. 
Kloas kreeg kastelain bie kroag: “Wel ie soaroasche200 kerel! Wat hem’n ie doan? 
Heij mien mouder kop ofsloag’n?” 
“Ik kon ’t nait help’n,” jammerde tolmeester, “vrouw wol mie gain toal of ant-
woord geev’n, en dou wordde ’k wat narrig en heb heur ’t glas teeg’n kop aan-
gooid; ’t mag wel wat stief aankoom’n weez’n.” 
“Dat ze’k rais perbair’n,” zee Kloas, “of doe ’t ook help’n kense; ik goa op slag 
noa börgemeester.”
Man aan ’t jammer’n: “Och, moak mie nait ongelukkig; ik kon ’t ja nait help’n, 
ik har nog nooit heurd, dat men aimond mit ’n brannewienglas kop of gooi’n 
kon!” 
“Nee,” zee Kloas, “maor mouder was swak.” 
“Dat zel wel zoo weez’n,” zee tolmeester, “’t was vast ain, dei men mit ’n met-
worst wel hals oetsnied’n kon. Och tou, verkloag mie nait; ie ken’n al’ns krieg’n, 
wa’k heb.”
Kloas lait hom ien ’t ên veur ’n goue som bekoop’n om gain gevolg aan zoak te 
geev’n, maor den mos tolmeester ook zörg’n, dat ’t ol mensch fersounliek onner 
modder kwam. Hai zulf har zoak’n en môs verder.
Kloas stapte weêr ien sjees en joug noa hoes. Zien bruir ston hom bie ’t hek al 
op te wacht’n. 
“Hou is die ’t of goan?” vroug hai mit ’n benauwde stem. 
“Best, jong,” was ’t antwoord, “ik heb ’t ol mensch verkoft en er nog vairhon-
nerd gul’n oetmoakt.”

224.	 vdk	777A*
Mannetje in de maan
Een zeker man werd beschuldigd een bundel moes te hebben gestolen. Hij ont-
kende en zwoer, dat zoo hij schuldig was hij voor eeuwig in de maan mocht ver-
schijnen. Hij was schuldig en staat daarom voor goed met zijn gestolen bundel 
moes op den schouder in de maan. (Nog gelooft men onder het volk in Gro-
ningen, dat men door onwaarheid te spreken voor eeuwig in zon of maan moet 
verschijnen.)

225.	 sinur	129b*
De bruinroode vlekken op de bladeren van de hanevoet of hanepoot (een der volks-
namen van het zevenblad, een schermbloemige plant) zijn ontstaan door de bloed-
druppels van Christus, die er op vielen van het kruis, waaronder het groeide.

200 Duivelse.
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226.	 sinur	119b
De roestbruine vlekken, dicht bij den kop van de schelvisch, zijn ontstaan, door-
dat Petrus, toen hij nog visscher was, de door hem in het Galileesche meer gevan-
gen schelvisschen daar te plaatse met vuile vingers aanvatte.

227.	 sinsag	1128
In een kamer van de aloude burg Dijksterhuis te Pietersburen worden op de vloer 
bloedvlekken gevonden, die telkens weêr te voorschijn komen, ook al wordt de 
vloer vernieuwd. Het volk zegt, dat dit bloed afkomstig is van een meisje, dat 
daar eenmaal werd vermoord.

Verteller: A. Oomkens
Woonplaats: Groningen (Groningen)
Beroep: “Commies der Telegraphie”
Datum van inzending: 24 januari 1894
Aantal verhalen: 1

228.
Spoukien, Spoukien Hildebrand
Kom moar van boven en lang mie de hand.
Ik geloof, dat dit laatste betrekking heeft op een burgemeester der stad 
Gron[ingen], die zich omstreeks het beleg der stad in 1672 niet van de eerlijkste 
zijde had doen kennen. Het verband ken ik echter niet.201

201 Vgl. ook verhaal nr. 138 en 302. Door Boekenoogen is eveneens uit Groningen een 
spelletje genoteerd onder de naam ‘Spoukien Hillebrandt’: “Een der kinderen is Spoukien 
Hillebrandt; de anderen zoeken hem op onder het zingen van: ‘Spoukien, spoukien Hil-
lebrandt / Kon van boov’n en lang mie de hand’ en tarten hem uit zich te vertoonen. 
Eindelijk komt hij voor den dag en loopt de anderen na, tot hij er een gepakt heeft, die 
dan spoukien wordt. Men zegt dat dit ziet op burgemeester Jacob Hillebrandt, die zich in 
1580 verzette tegen het verraad van Rennenburg en daarom door diens soldaten gedood 
werd, en wiens geest zich later vaak aan Rennenburg en de zijnen vertoonde. (H. Beekhuis 
in: Groninger Volksalmanak 1839).
Door W. Vlietstra werd aan Boekenoogen meegedeeld:
“In 1840 speelden de jongens te Leeuwarden het volgende. Een was in de Oldehoof, de 
anderen zongen:

Hildebrand zonder lip en zonder tand
Kom er uit en geef mij de hand.

Dan kwam de verborgene te voorschijn en riep:
Hier heb je de hand.

waarop allen zich op den grond lieten vallen, want wie gepakt werd, moest de toren in.”
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Verteller: Abraham Opprel
Woonplaats: Dordrecht (Zuid-Holland)
Geboorteplaats: Oud-Beierland (Zuid-Holland)
Beroep: leraar op het gymnasium, taalkundige, lexicoloog, dialectoloog (auteur 
van de dissertatie Het dialect van Oud-Beierland. ’s-Gravenhage 1896.)
Datum van inzending: 26 maart 1902
Opmerking: Opprel heeft ook drie verhalen ingezonden van mevrouw C.L.J.M. 
Thorbecke-Van Cats de Raadt (zie aldaar).
Aantal verhalen: 3

229.	 tm	4302
Uit Oud-Beierland
Om betoovering door handoplegging te voorkomen moet men den toovenaar of 
de heks een klap in ’t gezicht geven of hem (haar) aanraken op een plaats, die 
hooger is dan de plaats waar de hand is opgelegd.
Van wat men bij een toovenaar of heks te eten of te drinken krijgt moet men 
altijd iets overlaten, dan loopt men geen gevaar.
Ook den duim vast omklemd te houden in de gesloten hand is een goed voorbe-
hoedmiddel.
Tovenaars belet men den toegang tot zijn huis door een houten kruis in den dor-
pel te begraven; daar kunnen zij niet over.
Betooverden worden ook genezen door het levend koken van een zwarte kip.
Er is meer: van een kruissleutel en de bijbel, maar dit staat mij niet goed meer 
voor de geest.

230.	 tm	4302
Om wratten te verdrijven
a. Steel een Roomsche boon,202 laat een ander met de schil daarvan de wratten 
inwrijven en de schil begraven, althans zóó verbergen, dat zij verrot (hij, die de 
wratten heeft, mag niet weten waar). Als de schil verrot is, zullen de wratten 
verdwenen zijn.
b. In plaats van de roomsche boon uit a kan ook een stukje spek of appel worden 
gebruikt.
c. Een cent op azijn laten trekken en met dit aftreksel de wratten inwrijven.
d. De wratten over een lijk strijken.
e. [Overgeslagen]
f. De handen “wasschen in de maan”, d.w.z. in de handen wrijven terwijl men 
naar de maan kijkt.

202 Tuinboon.
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g. “Nuchter spoeg”203 er aan smeren. Dit laatste is ook goed voor eksteroogen, 
koortsuitslag aan de lippen en “stijlen”204 op de oogen.
Tegen winters:205

Wassen met warm varkensbloed, ook: wasschen in warm water, waarin men een 
poosje hooi heeft gelegd.
Tegen “stijlen” op de oogen ook nog: betten met koelwater, water uit den koel-
bak van den smid.
Tegen steenpuisten: een poter206 stelen en die in zijn zak dragen.

231.	 tm	4302	&	sinsag	486	&	tm	4001
Voor een kind dat “stòipkes”207 heeft, is de aanwezigheid der moeder kwaad. 
Althans men vindt nog de meening, dat in zulk een geval de moeder zich van de 
wieg, liefst zelfs uit het huis moet verwijderen. Helpt dat niet, dan kan de vader 
zijn jas of “oudervest” voor de wieg hangen, dat geeft zeker verlichting.
Ringetjes in de ooren werd (wordt?) hier geacht gezond te zijn.
Het knippen van het haar geschiedt het best met aangroeiende maan; tegelijk met 
de maan groeit ook het haar.
Zij het ook bij uitzondering, toch vindt men hier nog op sommige daken de 
sedum majus, die hier in plaats van huislook ook hòisloôp wordt genoemd. Van 
het geloof aan bliksemwerende kracht, die de plant zou bezitten, heb ik hier 
nooit iets gemerkt. De plant schijnt nu eerder gekweekt te worden, omdat zij als 
geneesmiddel wordt aangewend tegen het zuur bij kinderen.
Eierschalen mogen niet verbrand worden, anders houden de kippen op met leg-
gen. Vgl. Sloet, De dieren in het germ. volksgeloof, blz. 261.
Het blaffen van een hond des nachts wordt als een ongunstig voorteeken 
beschouwd, vooral echter het janken; meestal sterft er dan gauw een in de buurt. 
Ook het in ’t slot springen van een deur ’s avonds of ’s nachts wordt beschouwd 
als een voorteeken van een sterfgeval.
Te Heinenoord, Stougiesdijk (buurt onder Mijns Heerenland) betoont men bij 
het sterven van iem[and] uit de buurt rouw door het buitenluik, het venster aan 
den kant van het sterfhuis, af te hangen en op den grond te zetten. Een dergelijk 
rouwbetoon vindt men ook om Den Briel en natuurlijk ook elders. (Vragen van 
den Dag, VII, 128)
Wanneer des winters ganzen in den vorm eener V vliegen, dan komt er vorst. Vgl. 
Sloet, De dieren, blz 129.

203 Speeksel.
204 Stijl: zweertje, strontje.
205 Kwaal (jeuk, pijn, zwelling) aan bijv. handen of voeten, ten gevolge van de winterkou.
206 Pootaardappel.
207 Stuipjes.
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Wanneer bij het regenen blaasjes op het water komen, krijgt men de volgende 
dag weer regen.
Veel okkernoten voorspelt een strengen winter.

Verteller: M.J.M. Ouwerling
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Beroep: beëdigd vertaler Portugees
Datum van inzending: 21 februari 1894
Aantal verhalen: 1

232.	 at	720
Oud vertelsel
O vaderlief, o vaderlief,
Mijn broertje heeft mij vermoord
Al om het kruisje van filistijn,
En daarom lig ik dood.

Verteller: S.C. Pameyer
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 26 april 1892
Aantal verhalen: 1

233.
Kaatje vertelde mij heel verschrikt
Dat het nu al verscheidene nachten
Zoo in haar bedstee had getikt;
Zij had gewis iets kwaads te wachten.
’t Kloppertje achter het houten schot
Voorspelde haar dit droevig lot.
Dat tikte en takte en scheidde niet uit,
Iets, dat gewis wat kwaads beduidt.
Ook, toen zij laatst haar venster sloot
Stond voor de deur een hond te huilen.
Dit dreigt, zegt ze, (gewis met dood?)208

Zij wist van kraaien en van uilen,
Hoe hun gekras ons onheil spelt,

208 Over dit deel van het rijm was de correspondent kennelijk niet zeker.
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Daar zij mij veel van heeft verteld.
En brak er een spiegel, een flesch of een glas,
Dan volgt de dood van den eigenaar ras.

Ik was er toch niet mee tevreê,
Dat dit gespook mijn rust zou storen.
Ik ging naar onzen dominé
Om er zijn meening van te hooren.
Dat is zulk een braaf en rechtschapen man,
Wien men gerust zoo iets vragen kan.
Wie vraagt, wordt ook wijzer, is altijd zijn woord,
Als hij naar onderrichting hoort.
“Er is,” sprak hij, “een weldadig God,
Die steeds voor ons geluk blijft zorgen;
Hij is het, die ons toekomstig lot
Wijselijk heeft voor ons oog verborgen.
Wie had er ooit een blijden dag,
Die reeds vooruit zijn rampen zag.
Door angstig te vreezen verloor hij den moed,
Die hem het onheil dragen doet.”

Verteller: A. Peaux
Woonplaats: Wijk aan Zee (Noord-Holland)
Datum van inzending: 17 maart 1892
Opmerking: Als commentaar voegt de correspondent nog toe: “[Dit] was een 
lang verhaal, dat ik heel vroeger, als kind, van ’t zelfde meisje [een kindermeisje] 
hoorde, dat ook van “Elias” vertelde. Er kwamen verscheidene raadsels in voor, 
op Leo gaan in, enz. was er een van. Inge, Inge was een tweede rijmraadsel erin. 
De vrouw, die eerst haar hondje had geslacht, slachtte later haar varken om de 
ongeboren biggetjes te kunnen krijgen en zóó tot een ander moeilijk raadsel te 
kunnen komen, dat van Inge, Inge, enz. Zoo kwamen er meer raadsels in voor, 
maar ik herinner mij alleen die twee en weet ook niet meer, hoe ’t verhaal verder 
afliep.”
Aantal verhalen: 1

234.	 at	927
“Op Leo gaan ik
Op Leo staan ik
Op Leo hangt mijn vleesch en bloed
Zeg wat dat beduiden moet.”
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Dit is een rijm uit een verhaal van een vrouw, die haar leven moest redden met 
het opgeven van moeilijk te raden raadsels. Leo is haar hondje, dat zij slachtte, 
en waarvan zij het vel in haar schoenen lei. In datzelfde verhaal komt nog een 
tweede raadsel voor, nl.:
“Inge, Inge, Inge,
Ik heb gegeten ongeboren dingen.”

Verteller: C. Pels
Woonplaats: Ierseke (Zeeland)
Beroep: boekhouder
Datum van inzending: 22 november 1893
Aantal verhalen: 2

235.	 tm	2602
Eenige scheldnamen voor jongens eener zelfde plaats
Hoornsche roetmoppen
Edammer kaaskoppen
Twisker gladooren
Bruinissenaren klokkedieven
Inwoners van Brouwershaven: gruttepikkers.

236.	 at	2030
Rangschikt u het volgende onder de sprookjes?
Een boer vertelt zijn zoontje, dat hij peeën (suikerbieten) zaad gerooid heeft en 
dat de peeën, rijp geworden, niet naar huis wilden gaan. Daarop gaat hij naar het 
varken. “Varken, wil jij geen peeën eten, peeën willen niet naar huis toe gaan.”
“Neen,” zegt het varken.
Daarop gaat hij naar den hond.
“Hond, wil jij geen varken bijten, varken wil geen peeën eten, peeën willen niet 
naar huis toe gaan.”
“Neen,” zegt de hond. 
Daarop gaat de boer naar de knuppel.
“Knuppel, wil jij geen honden slaan, hond wil geen varken bijten, varken wil 
geen peeën eten, peeën willen niet naar huis toe gaan.”
“Neen,” zegt de knuppel.
Daarop gaat hij naar het vuur.
“Vuur, wil jij geen knuppel branden, knuppel wil geen honden slaan, hond wil geen 
varken bijten, varken wil geen peeën eten, peeën willen niet naar huis toe gaan.”
“Neen,” zegt het vuur.
Daarop [gaat hij] naar het water.
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“Water, wil jij geen vuur blusschen, vuur wil geen knuppel branden, knuppel 
wil geen honden slaan, hond wil geen varken bijten, varken wil geen peeën eten, 
peeën willen niet naar huis toe gaan.”
“Neen,” zegt het water.
Daarop [gaat hij] naar den os.
“Os, wil jij geen water drinken, water wil geen vuur blusschen, vuur wil geen 
knuppel branden, knuppel wil geen honden slaan, hond wil geen varken bijten, 
varken wil geen peeën eten, peeën willen niet naar huis toe gaan.”
“Neen,” zegt de os.
“Dan zal ik naar den slager gaan. Slager, wil jij geen os slachten, os wil geen water 
drinken, water wil geen vuur blusschen, vuur wil geen knuppel branden, knuppel 
wil geen honden slaan, hond wil geen varken bijten, varken wil geen peeën eten, 
peeën willen niet naar huis toe gaan.”
“Ja wel,” zegt de slager.
En toen ging de os aan het water drinken, ’t water ging aan ’t vuur blusschen, ’t 
vuur ging aan ’t knuppel branden, de knuppel ging aan ’t honden slaan, de hond 
ging aan ’t varken bijten, het varken ging aan ’t peeën eten en de peeën gingen 
naar huis. En zoo zijn de peeën thuisgekomen. Exit.

Verteller: K. Johan Pen
Woonplaats: Leiden (Zuid-Holland)
Geboorteplaats: Castricum (Noord-Holland)
Beroep: scholier
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 2

237.	 at	330A
De smid en de duivel
Daar was eens een smid, die een stoel had, waarop alles vast bleef zitten, wanneer 
en zoolang hij dit wilde, een beurs, waaruit niets kon gaan, als hij het niet wilde 
en een kersenboom, waarop ook alles bleef vastzitten, wanneer en zoolang hij 
wilde. Deze smid was een liederlijk mensch en werd dus na eenige jaren door den 
duivel gehaald. Deze kwam de smidse inloopen en nu vond het volgende gesprek 
plaats.
D. “Je moet mee.”
S. “Dadelijk, maar ik zal me eerst klaar maken. Neem een stoel.”
Toen bleef de duivel vast aan den stoel zitten en begon te kermen, ten laatste den 
smid nog honderd jaar levens belovende. Deze nam het aan en na 100 jaar kwam 
Lucifer zelf.
L. “Je ga nou mee, je zal mij niet bedriegen.”



251De volksverhalen uit de correspondentie

S. “Met plezier, maar ben je wel Lucifer?”
L. “Ik ken alles.”209

S. “Zoo! Kruip dan maar eens in deze beurs.”
De duivel kruipt er in en de smid doet haar dicht, waarna hij haar op ’t aambeeld 
legt en Lucifer plat slaat; kermend belooft deze hem nog 100 jaar levens; en ver-
schijnt daarna met alle duivels uit de hel.
D. “Mee!”
S. “Dadelijk, doch ik moet me eerst klaar maken. Ga zoo lang maar kersen eten 
in mijn tuin.”
Deze gaan heen, doch blijven allen vastzitten. De smid laat hen niet los, tot ze 
beloven nooit meer te zullen komen. De smid sterft later als een vroom man en 
komt in den hemel.

238.	 at	927
Een vrouw had een zoon in de gevangenis. Wanneer zij 2 raadsels kon opgeven 
en de rechters konden die niet oplossen, dan zou hij vrij zijn.

1e: Op Rudolf ga ik
 Op Rudolf sta ik
 Op Rudolf ben ik welgemoed
 Dat ik mijn zoon van den dood verlossen moet.

Haar hondje was gestorven, het heette Rudolf. Van de huid had ze pantoffels 
gemaakt.

2e: Henen ging ik
 Terug kwam ik
 Zeven levenden uit een doode nam ik
 De achtste maakte de negende vrij
 Heeren, kom en zeg het mij.

Ze had een reis gemaakt en 7 jonge leeuwerikken uit het geraamte van een paard 
genomen, de 8e was zij zelf, de 9e haar zoon.

Verteller: C.W. Pisuisse
Woonplaats: Lutten (Overijssel)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 2

209 De opmerking “ik kan alles” moet in feite bevestigen dat het om Lucifer gaat.
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239.	 sinsag	916
De man, die zijn ziel aan de duivel verkocht had
Bij ons op het dorp loopt het verhaal van een man, die zijn ziel aan de duivel 
verkocht had. In de streek, waar de legende zich afspeelde, was men in die dagen 
druk bezig met het graven van veen. Daar er in die tijd niet veel werk was, kwa-
men de arbeiders van heinde en verre om wat te verdienen. Ze verbleven dan in 
houten hutten, waarin ze ’s nachts ook sliepen. De meeste arbeiders konden maar 
nauwelijks rondkomen met hun karig loon. Doch een van hen deed alles wat hij 
wou en hij had altijd geld. Als zijn kameraden hem vroegen, hoe hij er toch aan 
kwam, was zijn antwoord, dat hij zijn ziel aan de duivel verkocht had. Dit wil-
den ze aanvankelijk niet gelooven maar dit moesten ze wel, omdat ze zelf eenige 
malen rare dingen gezien hadden. ’s Nachts hoorden ze dat hij woelde en als ze 
hem dan ’s morgens vroegen, wat hij ’s nachts gedaan had, zei hij, dat hij met de 
duivel gevochten had. Op een keer zagen ze aan de overzijde van de vaart twee 
personen aankomen. Plotseling pakte een van hen de andere beet en slingerde 
hem naar de overzijde. Toen de man dichterbij gekomen was zagen ze dat het 
hun kameraad was en toen ze naar de overkant keken zagen ze dat de persoon 
die hun kameraad erover geworpen had verdwenen was. De man vertelde dat het 
de duivel geweest was.

240.	 sinsag	902
De goddelooze vrouw
In een huis bij ons op het dorp woonde vroeger een man. Deze was de rijkste 
boer uit de omtrek en had veel knechten en meiden. Een van deze meiden had 
reeds een aardig hooge leeftijd bereikt. Maar geen jongeman begeerde haar tot 
vrouw, want ze vloekte en raasde zoo, dat men er bang van werd.
Eens op een keer, toen er kermis was, zei ze tot zichzelf: “Als ik nu geen jongen 
krijg, dan ga ik met de duivel uit.”
En warempel, ze kreeg ’s avonds een knappe jongeman. Ze maakten samen pret 
en ’s avonds ging de jongeman met zijn meisje mee naar huis. Hij ging ook mee 
naar binnen. Hij bleef echter zoolang zitten, totdat het meisje bang werd. Ze 
klopte haar meester op en deze zond vlug een boodschap naar de dominée. Toen 
deze kwam, probeerde hij de man met vriendelijke woorden te bewegen om 
weg te gaan. Maar de vreemdeling weigerde dit. Alles wat ze deden was tever-
geefsch. 
Ten einde raad begon de dominée het ‘Onze Vader’ te bidden. Bij de bede: “ver-
los ons van den booze” was de vreemdeling plotseling verdwenen. 
Men zegt, dat dit de duivel is geweest.
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Verteller: G. Poot
Woonplaats: Loosduinen (Zuid-Holland)
Geboorteplaats: Maasland (Zuid-Holland)
Geboortedatum: 1830
Beroep: boer?
Datum van inzending: 5 maart 1894, 14 maart 1894 en 17 maart 1894 (in sommige 
gevallen is datering alleen als “maart 1894” mogelijk)
Opmerking: Poot schrijft aan Boekenoogen: “Ik heb al wat ik u toezend uit mijn 
kinderleven zoo veel mogelijk in mijn geheugen teruggeroepen en alles wat maar 
voorkwam dat niet onfatsoenlijk was opgeschreven.”
Aantal verhalen: 24

241.	 at	1825c
Een aardigheid
Een timmerman wilde op zekeren tijd een aardigheid uithalen met den geestelij-
ken, wanneer dezen op den preekstoel was. Hij had in de week de aardigheid om 
den preekstoel van onderen voor een groot gedeelte af te zagen zoodat hij dacht, 
zoodra hij dezen beklom met alles wat erop was naar beneden zou tuimelen. 
Maar hierin werd hij teleur gesteld. Hij kwam niet naar beneden.
Hij dacht: “Natuurlijk, ik heb niet ver genoeg gezaagd. Van deze week zal ik hem 
nog een beetje geven.”
En hieraan gevolg gevend was hij den volgenden zondag weer op zijn post en 
zoodra den geestelijken den preekstoel had beklommen, tuimelde deze met het 
heele gevaarte naar beneden, terwijl den timmerman uitriep: “Ik had je al acht 
dagen eerder verwacht!”

242.	 at	221A
De weddenschap tusschen den ooijevaar en het winterkoningje (boomsluipertje; 
ook klein jantje genoemd)
Den ooijevaar ging met het winterkoningje de weddenschap aan wie van beiden 
het eerst een zeker gedeelte reis zouden hebben afgelegd. Toen de reis begon 
had het winterkoningje zich ongemerkt op den rug van den ooijevaar geplaatst 
en was zoo met hem meegereist en had zich intusschen niet vermoeid. Toen het 
beestje nu begon te begrijpen dat den ooijevaar moede begon te worden kwam 
het eensklaps te voorschijn en werd nu zeer gemakkelijk overwinnaar. Den ooije-
vaar was hierover zoo vertoornd dat hij het diertje dreigde te zullen eten maar 
ons klein Jantje was ook gevat en zach een grooten schonk (koe- of paarden-
schinkel) en kroop erin waar het den ooijevaar zat uit te lachen.
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243.	 at	275c*
De kikvors en den slak wedden samen wie van hun beiden het eerst in de stad 
zouden zijn. De kikvors dacht het zeer gemakkelijk te kunnen winnen daar zij 
veel harder vooruit kon dan de slak. Maar o wonder, toen de kikvors voor de 
poort kwam, vond zij dezen gesloten en moest wachten en onderdehand was de 
slak ook aangekomen en vond natuurlijk ook de poort gesloten, maar dit was 
voor haar geen beletsel want zij kroop er eenvoudigweg overheen en won dus.
(Ook als raadsel: Wie kwam het eerst in de stad, de slak of de kikvors? Antw. 
slak.)

244.	 sinat	1575
Zoo leefde er een bijzondere luije man die wat ze ook met hem probeerden of 
deden of wat ze hem ook beloofden, hij wilde volstrekt maar niet werken. 
Totdat op het lange lesten besloten werd om op het dak te klimmen en door den 
schoorsteen van boven naar beneden te roepen: “Abram Abram, gij zult wer-
ken”. 
Hiervan was hij zoo ontsteld dat hij terug riep: “Ja Heer, ik zal werken” en wat 
later door hem gedaan werd.

245.	 sinsag	626	
Menigmalen gebeurt het dat in een huisgezin de een of anderen zieke voorkwam, 
waarvan men de oorzaak der ziekte niet kon verklaren en zoo ze langdurig begon 
te worden kwam er langzamerhand de een of andere heks in voor. Langzamer-
hand begon een elk zijne zienswijze met de opmerking of het niet goed zou zijn 
om deze heks te voorschijn te roepen en de zieke te laten zegenen. Hier moest 
dan voor dienen een zwarten kip kraaikop, welke levend in een nieuwen pan 
gedaan met een goed gesloten deksel er op gebraden en het deksel bovendien nog 
ekstra vast gehouden, dat wanneer ze binnen kwam, er geen kans voor haar was 
om er de kip uit te halen, want zoo zij de kans had, haalde zij de gloeijende kip 
er uit en slingerde hem de omstanders in het gezicht. Gelukkig weet ik niet dat 
het ooit tot uitvoering is gekomen.

246.	 sinsag	791
De nachtmerrie wordt verondersteld door een tooverheks bewerkstelligd te wor-
den. Bij de paarden des avonds als alles ter ruste is, komt zoo’n heks de paarden 
op alle manieren plagen, zoodat zij een vervaarlijk leven maken en de manen van 
deze dieren heel en al verwarren en wanneer men licht ontsteekt en gaat kijken, 
ziet men niets. Het beste middel tegen deze plaag is een korenzeef boven de paar-
den in den stal te hangen met zeer kleine gaatjes, daar zij eerstens door al die 
gaatjes moeten kruipen, eer zij bij de paarden kunnen komen en zoodra de klok 
twaalf slagen slaat moeten vertrekken te minder tijd om te plagen. Sommigen 
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vertrekken met de spreuk: “Over huis, over hoorn,210 over kerk, over toren,” 
anderen rijden op een bezemsteel. Voor sommigen staat een bok gereed. Men 
hoort ook een raam of venster dichtslaan.

247.	 sinsag	604
Een praatje over de katten als heksen
Een overlevering, welke bijna altijd aan de orde was [, was] dat men des avonds 
in het donker een witten kat of zwarten kater op den weg [kon] ontmoeten. 
Deze dieren waren zeer mak en kwamen zelfs langs uwe beenen strijken ten tee-
ken van vriendschap, maar waagde het niet om zulke dieren een schop of trap 
te geven, want dan zaagt gij op eens een verschrikkelijke kattenfamielie te voor-
schijn komen, waar gij u zelven bijna niet uit wist te redden.

248.	 tm	4903
Het ophangen van den paardenhaam of nageboorte van een veulen
Deze haam wordt volgens een oud gebruik zoo hoog mogelijk in een boom of 
zoo deze niet aanwezig was aan eenen bergroede211 opgehangen, waar het dier212 
onder door moest loopen, en als men dit niet deed, liep het beest altijd met zijn 
kop naar den grond geneigd. (Is bijna overal vervallen.)

249.	 sinsag	539
Zoo hebben we ook gehad den zoo wijd vermaarden toovermolen tusschen Schi-
pluiden en Delft aan den grooten weg, doch welke nu niet meer bestaat, maar 
vervangen is door eenen watermachiene. Deze plaatst213 was in alle gesprekken, 
die over tooverei gevoerd werden, aan de beurt. Hier was het, dat in den vroegen 
morgen de boeren, die met hunne waren naar de markt te Delft reden, soms op 
het onverwachts hun paard niet verder wilde, dan moesten die lui bij de oude 
molenaarsvrouw aankloppen en haar vragen of zij hun asjeblieft eens helpen 
wilde. Dan nam de oude vrouw het paard even bij den teugel en zoo ging het 
zonder slag of stoot verder naar Delft.
Een ander kwam met een kooi met kippen op zijn wagen en op eens viel het 
schootje er af en het deksel open en alle kippen vlogen de kooi uit en op den 
molenwerf.
Een ander met een kooi met biggen (jonge varkens) trof het zelfde lot weer.
Een ander reed van den weg af in het water en welke pogingen hij ook deed, zij 
konden met alle magt de zelve paard noch wagen uit het water krijgen tot ten 

210 Spits, bijv. van berg (vgl. Matterhorn) of toren.
211 De roede van de hooiberg.
212 Begrijp: het veulen dat geboren was.
213 Plaats.
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laatsten weer de oude vrouw verscheen en met het bedenkelijkste gezicht van de 
wereld, hoe zij toch zoo tobde[n], ze moesten haar ook maar eens een touwtje 
geven, dan zou ze ook eens mee trekken en ziet, in een ommezien stond heel de 
zaak op het drooge.
Een ander reed door het vrij breede water naar den overkant en kwam daar zon-
der letsel te bekomen geheel droog te voorschijn. Enz.

250.	 tm	2900
Een vertelling bij een lampje met een katoenpitje en in raapolie gebrand214

Een Duitscher had menigmaal hooren vertellen, dat wanneer men vrijmetselaar 
was, men niet behoefde te werken en het in Amsterdam kon worden en op 
een goeden keer nam onzen Mof, want zoo werden die boerenknechts-Duitsers 
genoemd, de beenen op om naar Amsterdam te gaan en vrijmetselaar te worden 
en belde daar het eerste het beste huis aan met de vraag om vrijmetselaar te wor-
den en kreeg ten antwoord, dat ze hem niet konden helpen, maar hij gaf de zaak 
niet op en begon maar weer op nieuw te bellen en te vragen, altijd met dezelfde 
afwijzing, tot hij eindelijk op een plaatst215 kwam, waar ze hem zouden helpen, 
en lieten hem binnen komen, maar geven hem zoo[’]n geducht pak slagen als dat 
hij geheel genezen was van zijn vrijmetselaarsschap.

251.	 tm	3102
Wanneer een koe of paard kreupel is, hebben sommigen de gewoonte om naauw-
keurig de plek waar te nemen, waar het beest met het kreupele poot gestaan heeft 
en er het zootje216 uit te snijden, het te droogen in den schoorsteen, waar het beest 
beter door zal worden.
Zoo bestaat er volgens veler begrip een wonderbare genezing. Wanneer een koe 
of paard kreupel is, wordt er iemand bijgehaald om het dier te strijken. Dan gaat 
zoo iemand op zijne knieën bij dat dier liggen, legt zijn pet er bij neder en strijkt 
met zijn hand over het zieke gedeelte, spreekt in zich zelven eenige woorden, 
welke men niet verstaat, en het beest zal beter worden, maar dikwijls mislukt het 
geheel.

252.	 sinsag	489	&	sinsag	481	&	tm	2901
Een vertelling van iemand die met de helm geboren is
Een man, die met de helm geboren is, ziet in den nacht al verscheidene dagen van 
te voren de begrafenis van een persoon, welke noch fris en gezond daar henen 
loopt en binnenkort sterven zal. Hij ziet dat alles zoo duidelijk, dat [hij] de genen 

214 Kennelijk wordt hiermee gedoeld op een verhaal van vroeger tijden.
215 Plaats.
216 Graszode.
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die bij hem zijn verzoekt om uit den weg te gaan, dat de dragers217 er voorbij 
zouden kunnen. Somstijds vraagt hij noch of zij ook niets van dat alles zien. Zoo 
is het ook met een bruiloft. Deze ziet hij ook een geheelen tijd vooruit. Van zoo 
iemand zegt men, dat zijn nageboorte gestolen is.

253.	 sinsag	478	
Bij een sterfgeval vertelde men, dat het veel voorkwam, dat er op den achterzol-
der somtijds een verschrikkelijk rumoer kon zijn. Men zag ook achter takken-
schelven en andere plaatsen menig maal een dame in het wit en gloeijende oogen. 
Ook zag men op deze en andere plaatsen zulke dames geheel van vuur.

254.	 sinleg	23
Zo hebben we ook de stalkaarsjes en in hoeverre deze zwevende lichtjes al of niet 
waarheid bevatte[n], wil ik mij niet inlaten, maar alleen wil ik opteekenen wat er 
van gezegd werd. Men zegde, dat ze in oude dagen zoo menigvuldig waren als 
dat ze op de punten van de stokken der wandelaars kwamen zitten, op hunne 
hoeden, op hekken, palen, op melkjukken en melkemmers, wanneer ze ’s mor-
gens uitgingen om de koeijen te melken.

255.
Een overlevering, welke van mond tot mond ging, was het groote werk om een 
boerenwagen op den nok van een boerderij te plaatsen en dan hem tevens nog 
vol mist218 te laden. En hiermede dikwijls niet te vreeden kwamen er dikwijls de 
ploegen en eggen nog bij.

256.
Zo verhaalde men ook nog, dat er hier noch van die troepjes menschen rondtrok-
ken, welke zooveel macht over het vuur hadden, dat ze maar tegen hooibergen en 
strooihoopen stookten zonder dat ze in brand geraakten. Ze waren kethellappers 
van hun beroep en werden heidenen genoemd.

257.	 sinsag	586
Tooverappelen
Oude vrouwen kunnen met kinderen zoo als wij weten zeer veel werk maken 
door ze te streelen over hunne hoofden als anders[z]ins. Hiermede moet men 
zeer voorzichtig zijn, want dit is meestentijd de voorbode van eene betoovering. 
Ook moet men uiterst voorzichtig zijn, wanneer zij de kinderen appelen geven, 
ze niet dadelijk op te laten eten, maar ze eerst een dag of wat zorgvuldig in een 

217 Begrijp: de dragers van de lijkkist, die de man met het voorgezicht voorbij ziet komen.
218 Mest.
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pul of pot te bewaren op een kast of kabinet, daar het zeer veel voorgekomen is, 
dat ze in een pad zijn veranderd. Wanneer ze nu dadelijk opgegeten worden, dan 
worden ze ongetwijfeld levend van binnen en konden er niet van genezen wor-
den dan door een heksenmeester. Het meest moest daarvoor dienen een Leid-
schen melkboer, welke dan in een grooten mantel met een soort huilebalk219 op 
het hoofd bij den ongelukkigen verscheen om deze te genezen, hoewel ik hem 
nooit heb gezien.

258.	 tm	4302
Over de ongelukkige[n] welke den nacht niet droog kunnen overliggen220

Voor de zulken moet men een fles met hun water met een dooden in den kist 
mede geven om met hem begraven te worden. Ook kan men een muis bakken in 
den koekepan en ze dezen op laten eten en zij zullen genezen, zegt men.

259.
Wanneer men den ooijevaar bij zijn terugkomst in het voorjaar het ongeluk heeft 
van voren te zien, heeft men geen gelukkig jaar te wachten, maar zoo wij hem 
van agteren zien, geeft hij ons alles wat wij maar verlangen.

260.
Een tooverspreukje bestaat over het Brielse land; daar heeft eens een tooverheks 
in de grijze oudheid alle windmolens met geheel stil weder aan het malen gezet.

261.
Maasland was in vroegere tijden volgens overlevering door het groot aantal hek-
sen zoo vermaard, zoo zelfs wanneer men een bos strooi in het midden van het 
dorp plaatste en elk van hun er een strooitje van afnam er nog te kort kwamen.

262.
Ook gebeurde het somwijlen, dat zij221 met zulke groote troepen samen op een 
punt vereenigd waren, dat zij zooveel schik onder elkander hadden, dat zij zelfs 
in enkele gevallen een rondendans uitvoerden.

263.	 vdk	237b*
Van den papegaai
Toen [de papegaai] onder den koperen kethel zat, alwaar ze door de meiden 
geplaatst was, terwijl de jufvrouw niet thuis was en pannekoeken hadden gebak-

219 Hoofddeksel met brede afhangende randen - ten teken van rouw.
220 Begrijp: bedplassers.
221 Begrijp: de heksen.
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ken en de jufvrouw terugkomende gevraagd wat de meiden hadden uitgevoerd, 
terwijl zij uit was, antwoordde: “Toen den hemel koper was, ging de pan al snir-
snars.”

264.	 tm	4302
De wratten 
Zoo is er wanneer men wratten op de handen heeft een middeltje, zoo men zegt, 
om ze weg te krijgen. Men gaat, wanneer het volle maan is, buiten des avonds 
met de handen naar het licht en met den eenen hand over den anderen strijkend 
en te zeggen: “Weg, wratten, weg met de maan.”

Verteller: A.B. van Prooyen
Woonplaats: Bergen op Zoom (Noord-Brabant)
Beroep: Commissaris van politie
Datum van inzending: 31 maart 1892
Aantal verhalen: 1

265.	 at	2030j
Het kind wou niet naar school gaan
Of ’t moest naar school gedragen worden.

Toen ging men naar den hond.
“Hond, wil jij het kind bijten?”
“Neen,” zei de hond.

Toen ging men naar den stok.
“Stok, wil jij honden slaan?
Honden willen geen kinders bijten
En ’t kind wil niet naar school gaan
Of ’t moet naar school gedragen worden.”
“Neen!” zei de stok.

Toen ging men naar het vuur.
“Vuur, wil jij stokken branden?
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen kinders bijten,
En ’t kind wil niet naar school gaan
Of ’t moet naar school gedragen worden.”
“Neen!” zei het vuur.



260 Vertelcultuur in Nederland

Toen ging men naar het water.
“Water, wil jij vuren blusschen?
’t Vuur wil geen stokken branden,
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen kinders bijten,
En ’t kind wil niet naar school gaan
Of ’t moet naar school gedragen worden.”
“Neen!” zei het water.

Toen ging men naar de koe.
“Koe, wil jij ’t water drinken?
’t Water wil geen vuur uitblusschen,
’t Vuur wil geen stokken branden,
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen kinders bijten,
En ’t kind wil niet naar school gaan
Of ’t moet naar school gedragen worden.”
“Neen!” zei de koe.

Toen ging men naar den man.
“Man, wil jij koe wel kuischen?222

Koe wil geen water drinken,
’t Water wil geen vuur uitblusschen,
’t Vuur wil geen stokken branden,
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen kinders bijten,
En ’t kind wil niet naar school gaan
Of ’t moet naar school gedragen worden.”
“Neen!” zei de man.

Toen ging men naar de galg.
“Galg, wil jij den man ophangen?
Man wil geen koe wel kuischen,
Koe wil geen water drinken,
’t Water wil geen vuur uitblusschen,
’t Vuur wil geen stokken branden,
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen kinders bijten,

222 Van “kuizen” (van vee): met een slag op de kop vellen.
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En ’t kind wil niet naar school gaan
Of ’t moet naar school gedragen worden.”
“Neen!” zei de galg.

Toen ging men naar de rat.
“Rat, wil jij galgen knauwen?
Galgen willen geen man hangen,
Man wil geen koe wel kuischen,
Koe wil geen water drinken,
’t Water wil geen vuur uitblusschen,
’t Vuur wil geen stokken branden,
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen kinders bijten,
En ’t kind wil niet naar school gaan
Of ’t moet naar school gedragen worden.”
“Ja!” zei de rat.
De rat liep naar de galg,
De galg naar den man,
De man naar de koe,
De koe naar ’t water,
’t Water naar ’t vuur,
’t Vuur naar den stok,
De stok naar den hond,
De hond naar ’t kind,
En ... ’t kind liep gauw naar school.

Verteller: Mevr. A.R. Rademaker-Boele
Woonplaats: Kampen (Overijssel)
Geboortejaar: omstreeks 1824 (op moment van schrijven bijna 70 jaar)
Datum van inzending: 25 februari 1894
Aantal verhalen: 2

266.	 at	591
Van Kannegien vuul
Der was es een arme weduwvrouwe en zij had niks meer om te eten, zij knapte 
heur boeltje op en zette een kannetje buiten de deur te luchten in de zon. Toen 
zij haar boven- en onderdeur gesloten had, ging het kannetje wegrollen naar een 
slager. Er stond juist een vrouw die soepvleesch gekocht had, en niets had mee-
gebracht om in te doen. 
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Zij zag het leege kannetje en zeide: “Wel, dat is juist geschikt om mijn vleesch 
in te doen.” 
Zoodra voelde het kannetje niet dat het gevuld was, of het rolde zich naar huis 
en plofte tegen de deur. 
De vrouw: “Wie is daar?” 
Het kannetje: “Kannegien vuul, vuult maer ies in mien holle, bolle buukien.” 
En ziet, daar had de vrouw het heerlijke soepvleesch gevonden.
Des anderen daags deed ze evenzoo, en nu ging het kannetje naar de kruidenier 
en bracht koffie en klontjes kandij mede. 
Telkens: “Wie is daar?”
“Kannegien vuul, vuult maer ies in mien holle bolle buukien.”
De derde dag ging het kannetje naar de groentemarkt en bracht heerlijke boon-
tjes mee. Steeds zette de vrouw het kannetje weer buiten - en altoos datzelfde 
gesprek. 
De vierde dag rolde het kannetje naar de koemarkt, er was juist een boer die een 
koe verkocht had, en niet wetende waar hij spoedig zijn geld zou bergen, viel 
hem het leege kannetje in het oog en deed daar vooreerst het geld in. Het kan-
netje rolde weer dadelijk naar huis en, klop, klop.
“Wie is daar?” 
“Kannegien vuul, vuult maer ies in mien holle bolle buukien.” 
De vrouw werd hoe langer hoe blijder met haar kannetje.
De vijfde dag rolde het kannetje weer naar de koemarkt, toen stond het juist 
dicht bij een koe en die koe deed juist een groote boodschap boven het kannetje. 
Zoodra voelde het kannetje zich gevuld of het rolde naar huis. Klop, klop.
“Wie is daar?” 
“Kannegien vuul, vuult maer ies in mien holle bolle buukien.” 
De vrouw stak begeerig haar hand in het kannetje en smeet het toen vergramd 
op straat te pletter.

267.	 at	555
Van het vischje in de zee
Er was ies en arme visscher en die woonde met zijn vrouw in een oude bloempot. 
Op zekeren dag dat hij vischte was er ook een goudvischje in het net, en dat 
vischje riep: “Och, laat mij in het leven, dan zal ik oe drie wenschen geven.”
Dat deed de visscher, hij wierp het goudvischje weer in de zee. Toen hij te huis 
kwam, vertelde hij zijn vrouw van de drie wenschen die het goudvischje beloofd 
had, en de vrouw meende, hij moet een net planken huisje vragen.
Dat vond de man niet goed, hij vond dat ze zoo lang gelukkig gewoond hadden 
in hun bloempot en “Alle verandering is geen verbetering,” zeide hij. Ten laatste 
gaf hij toe, hij kon niet langer tegen de vrouw opredeneren. Hij ging dus naar 
het strand en riep:
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“Golden vissien in de zee!”
Antwoord: “Wat blieft oe, meneer Tintelentee?”
De visscher: “Mien wief Hillebil, wil niet zoo as ik wil.”
De goudvisch: “Wat wil ze dan?”
De visscher: “Ze wil in een planken huusien wonen.”
De goudvisch: “Gaot maar heene, het steet er al.”
En de man gaat naar huis, en vindt zijn vrouw al in een net huisje gezeten. Het 
duurde echter niet lang of de vrouw had spijt dat ze niet een fraai steenen huis 
gevraagd had, en besloot dat zij dat voor tweede wensch kon nemen. Eindelijk 
haalde zij de man over en hij ging weer naar het strand.
De man: “Golden vissien in de zee!”
De visch: “Wat blieft oe, meneer Tintelentee?”
De visscher: “Mien wief, Hillebil, wil niet zoo as ik wil.”
De visch: “Wat wil ze dan?”
De visscher: “Ze wil in een mooi steenen huus wonen.”
De visch: “Gaot maar heene, het steet er al.”
En werkelijk, de vrouw zat al in een fraai steenen huis. Een poosje later bedacht 
de vrouw echter, zij wou in een gouden huis wonen en ofschoon de man daar 
ook tegen was, hij gaf eindelijk toe en ging naar zee en riep:
“Golden vissien in de zee!”
De visch: “Wat blieft oe, meneer Tintelentee?”
De man: “Mien wief, Hillebil, wil niet zoo as ik wil.”
De visch: “Wat wil ze dan?”
De man: “Ze wil in een golden huus wonen.”
De visch: “Gaot maar heene, het steet er al.”
Nu waren dan de drie wenschen vervuld en zou men meenen dat de vrouw 
tevreeden was? 
Neen, o, neen, op een goeden dag komt zij bij haar man en zegt: “Je moet nog 
eens naar het goudvischje en vragen of gij koning en ik koningin mag worden.” 
De man antwoordt, dat daar nu heelemaal geen denken aan is, en dat hij het vol-
strekt niet doet. De vrouw begint er den volgenden dag weer over, en telkens 
weder, en zegt dat het voor het vischje niets geen moeite zou wezen, en voor haar 
toch zoo heerlijk, koningin zijn! 
Eindelijk, eindelijk geeft de man toe en gaat naar het strand en roept:
“Golden vissien in de zee!”
De visch: “Wat blieft oe, meneer Tintelentee?”
De visscher: “Mien wief, Hillebil, wil niet zoo as ik wil.”
De visch: “Wat wil ze dan?”
De visscher: “Ze wil dat ik koning en zij zelf koninginne zal wezen.”
Toen zei het vischje: “Bin i nog begeeriger as en Hottentot, kroept dan maar weer 
in oe olde bloempot.’
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Verteller: K.J. Roeper
Woonplaats: De Waal op Texel (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

268.	 sinsag	53
De Sommeltjes223 op Texel woonden in de Sommeltjesberg, een kleine heuvel 
even buiten het dorp De Waal, die voor ±40 jaar werd afgegraven en dus nu ver-
dwenen is. Voor 30 jaar verzekerde een oude vrouw, dat zij ze had gezien. Ze 
waren zoo klein, dat ze door alle mogelijke openingen konden komen, en zelfs 
onzichtbaar konden verdwijnen.
(Zie Navorscher 3, 51 voor Sommeltjes)

Verteller: dames Roorda
Woonplaats: Assen (Drente)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Ameland? (Hun vader is in elk geval 
van Ameland afkomstig)
Datum van inzending: juni 1892, februari 1893
Aantal verhalen: 10
Opmerking: Van de drie brieven komt er één van Ameland (Friesland)

269.	 at	720
Sprookje van den boozen stiefmoeder
Vader had aan Jan en Betje een stiefmoeder gegeven. Ze was [er] nog niet of men 
merkte dat het een booze vrouw was. Ze was ruw tegen vader, schold op Betje, 
en sloeg de kleine Jantje en sloot hem op de zolder op, zoo dat hij erg bang voor 
haar was en haar zoo veel mogelijk uit de weg ging. Op een goeden dag kocht 
zij een mand met appelen. Om Jan te plagen, die veel van een appel hield, gaf ze 
Betje nu en dan een, maar ze moest hem dadelijk opeten, uit vrees [dat] ze er Jan 
een stukje van zou geven. 
Op een vrijdag dat vader en Betje niet thuis waren, zei ze tegen Jan: “Wil je een 
mooie roode appel hebben?”
“Heel graag moeder,” zei Jan verwonderd. 
“Gaan dan naar de zolder en zoek er maar een uit, ze liggen in de groote kist.” 
Jan ging erheen en riep al spoedig: “Moeder, ik kan de kist niet open krijgen.”
“Wacht,” zei ze, “ik zal je helpen”, en deed de deksel open. 
Toen Jan zich nu voorover boog om een appel te krijgen, liet ze de zware dek-
sel vallen en de kleine Jan was dood. Zijn hoofdje lag bij de appelen in de kist, 

223 De Sommeltjes worden meestal voorgesteld als aardmannetjes.
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zijn lichaam er buiten. Toen nam de moeder het lichaam, sneed het aan stukjes 
en kookte er een soepje van. 
Toen vader en Betje thuis kwamen riep ze hun toe: “Ik heb een lekker soepje 
klaar, kom maar gaauw!”
“Waar is Jan?” vroeg vader, “het224 die weer straf?” 
“[Hij zit] in zijn vel, als hij niet gestropen is,” was het ruwe antwoord. 
Toen het eten gedaan was, moest Betje de botjes weggooijen. Ze bragt ze onder 
de lindeboom, omdat ze van daar het zoldervenster kon zien, want ze dacht dat 
Jan er zat, maar ze zag niets. Al wie terug kwam, Jantje niet, waar vader en Betje 
zeer bedroefd om waren. De volgende vrijdag kwam er van uit de lindeboom een 
vogeltje vliegen en zette zich op de vensterbank en zong:

 “Rikkikkik hier ben ik,
 Rikkikkik, hier ben ik.” 

“Het is de stem van Jantje,” zeiden vader en Betje en liepen naar het venster. 
Het vogeltje vloog toen op de vensterbank en zong met een bedroefd stemme-
tje: 

 “Mijn moeder heeft mij gedood, 
 Mijn vader heeft mij gegeten, 
 Mijn zusje heeft de botjes onder de lindeboom gesmeten, 
 En rikkikkik, en hier ben ik.” 

Daarna riep dezelfde stem: 

 “Vader, vader, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”
 “Vader, vader, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”
 “Vader, vader, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”

Toen ging de vader onder de schoorsteen staan en kreeg hij een nieuwe hoed op 
zijn hoofd. 
Toen het weer vrijdag was, kwam de vogel weer uit de boom, ging eerst op de 
vensterbank zitten en vloog daarna weer op de schoorsteen zingende:

224 Heeft.
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 “Mijn moeder heeft mij gedood, 
 Mijn vader heeft mij gegeten, 
 Mijn zuster heeft mij onder de lindeboom gesmeten, 
 En rikkikkik en hier ben ik.” 

Daarna riep hij: 

 “Betje, Betje, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”
 “Betje, Betje, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”
 “Betje, Betje, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”

Toen ging Betje onder de schoorsteen staan en kreeg een gouden oorijzer op haar 
hoofd. 
En zie, de volgende vrijdag kwam de vogel weer, eerst pikte hij tegen de ruiten 
en vloog toen weer naar de schoorsteen en zong weer: 

 “Mijn moeder heeft mij gedood, 
 Mijn vader heeft mij gegeten, 
 Mijn zuster heeft mij onder de lindeboom gesmeten, 
 En rikkikkik en hier ben ik.” 

Nu riep hij ook weer:

 “Moeder, moeder, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”
 “Moeder, moeder, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”
 “Moeder, moeder, kom hier is.”
 “Jan, Jan, wat moet ik?”

Moeder ging onder de schoorsteen staan, dacht ook wat moois te krijgen, maar 
kreeg een molensteen op haar hoofd en was zoo dood als een pier. De vogel vloog 
weg en kwam toen nooit weerom. Vader en Betje waren blij, dat de booze stief-
moeder dood was. Ze bleven altoos bij elkaar en waren regt gelukkig.

270.	 at	425c
Het sprookje van de betooverde bok en het glazen brugje
Er was eens een vader met drie dochters. Daar de vader rijk was, gaf hij alles aan 
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zijne kinderen wat ze gaarne wilden hebben. Eens ging hij naar de naburige stad, 
en vroeg hij aan zijne dochters wat ze gaarne wilden dat hij voor hun meebragt. 
De oudste vroeg een viool die vanzelf spelen kon, de tweede een pop die vanzelf 
kon dansen en de jongste een roosje dat zingen kon. De vader zocht overal en 
vond wel een viool die vanzelf spelen kon, en ook een pop die vanzelf dansen 
kon, maar een zingend roosje kon hij maar niet vinden. Daar de jongste zijn lie-
veling was wilde hij het toch zoo gaarne voor haar hebben. Hij liep toen een eind 
de weg op buiten de stad, in de hoop van nog in een van de tuinen een zingende 
roos te vinden. Ja wezentlijk, daar kwam hij aan een tuin met prachtige rozen en 
een daarvan stond allerbeelderigst te zingen. Over de schutting geklommen de 
roos geplukt was het werk van een oogenblik. 
Nauwelijks had hij de roos in de hand, of daar stond naast hem een mooie groote 
bok, die zeide: “Waarom doet ge dat? Nu moet ge sterven.” 
De vader zeide dat hij drie dochters had, die hem niet konden missen, en dat hij 
voor de jongste de roos had geplukt, niet vermoedende dat hij daar kwaad aan 
had gedaan. 
“Nu, ge moogt blijven leven”, zei de bok, “als gij mij geeft wat u het eerst tege-
moet komt op uw eigen grond.” 
Daar het hondje gewoonlijk het eerste was wat hem tegemoet sprong, gaf hij zijn 
toestemming. Doch helaas! Het was zijn lieve jongste dochter die hem het eerst 
tegemoet kwam huppelen. 
Thuis zijnde vertelde hij alles wat er gebeurd was, ook van zijne gelofte, maar liet 
er op volgen: “Hij krijgt u niet, mijn lieveling, dan wil ik liever zelf sterven.” 
Maar zijn dochter wist hem te bepraten, dat het toch beter was, dat zij naar de 
bok ging als dat allen hun vader moesten missen, en toen bragt de vader zijn 
dochter naar de tuin waar hij de roos had geplukt en ging diep bedroefd naar 
huis. Het meisje liep de tuin door maar vond niemand. Eindelijk kwam ze bij een 
heel mooi huis. Daar de deur open was, liep ze naar binnen. De gang was aan 
weerszijden bezet met beelden en bloemen en daar tusschen af en toe een deur. 
Zij deed een van die deuren open en kwam in een prachtige kamer, met zulke 
mooie meubels als ze nog nooit gezien had. Het was of iedere stoel een rustbed 
was. Ze dorst er niet op te gaan zitten en ging de kamer maar weer uit. Toen deed 
ze een andere deur open, ook daar was alles mooi en vond ze de tafel gedekt. Het 
eten dat er op stond zag er zoo lekker uit, de vruchten lachten haar zoo toe, dat 
ze er haast niet af kon blijven. Ze liep om de tafel heen en daar zag ze in eens in 
de opening van de deur de bok staan.
Ze liep naar hem toe en zeide: “Dag mooie bok, hier ben ik, wat moet ik 
doen?” 
“Het eerst aan tafel gaan en het eten dat er op staat gebruiken”, zei de bok. 
Ze had honger, dus maakte daar spoedig gebruik van. Toen liet de bok haar het 
huis zien en overal was het mooi doch nergens zoo mooi als de kamers die voor 
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haar gebruik bestemd waren; daar was alles van fluweel en zijde. Door al dat 
bekijken was ze zoo moe geworden dat toen de bok haar alleen liet in haar slaap-
kamer, ze zich spoedig uitkleedde en den geheelen nacht doorsliep. De volgende 
morgen wakker wordende zag zij dat een heele boel mooie nieuwe kleeren voor 
haar klaar waren gelegd. Een beelderig rose jurkje, kousen van de zelfde kleur 
en wit zijden schoentjes. Toen ze zich aangekleed had, keek ze in de spiegel en 
dacht: “Ik wou dat ze mij thuis zoo eens zagen.” In de tweede kamer stond een 
heerlijk ontbijt voor haar klaar en zag ze de bok in de gang op haar wachten. Ze 
streelde hem eerst over zijn lange witte haren, en ging daarna van al het klaarge-
zette lekkers wat proeven. Toen ze genoeg had ging ze weer met de bok in de 
tuin, waar ze bloemen plukte, speelde, op de rug van de bok ging zitten die dan 
een eind met haar voort liep. Wanneer ze behoefte aan eten of drinken had, stond 
het lekkerste onmiddellijk voor haar klaar. Het meisje had het zoo prettig dat ze 
eenige dagen niet naar huis verlangde, maar de zesde dag kon ze het niet langer 
uithouden, maar verlangde naar haar vader. 
Nadat ze beloofd had dezelfde avond terug te zullen gaan, zei de bok: “Ga dan 
maar op mijn rug zitten, dan zal ik je naar huis dragen.” 
Een klein eindje van de tuin af lag op de weg die de bok overging een glazen 
brugje, waar hij met een groote sprong over heen ging. Allen waren blijde haar 
weer thuis te hebben, en deden veel moeite haar over te halen om bij hen te blij-
ven, maar ze wilde niet; ze deed wat ze beloofd had en ging ’s avonds met de bok 
naar huis. 
Eenige dagen later bragt de bok haar weer naar huis. De vader deed toen een 
slaapmiddel in een glaasje wijn en gaf het zijn dochtertje te drinken, die spoedig 
in slaap viel. Toen nam hij een stok en joeg de bok weg. 
Het meisje sliep eenige uuren en vroeg toen ze wakker werd dadelijk naar de bok. 
Haar vader zeide dat de bok weg was en zij nu weer bij hen mogt blijven, maar 
daar wilde ze niet van horen. Schreijende liep ze de weg op, doch ze zag de 
bok niet meer. Ze liep door totdat ze bij het glazen brugje kwam. Om daar over 
te komen moest men voor iedere stap wat neerleggen, anders brak de brug. Ze 
zocht daarom eenige steentjes op, en lag telkens een steentje bij iedere stap. Zoo 
kwam ze tot bijna het einde van de brug, maar helaas! Ze had één steentje te kort. 
Terug kon ze niet gaan, want al de steentjes waren weg gegleden. Ze wilde toch 
naar de bok toe, en daarom beet ze haar kleine pink af, wat haar wel veel pijn 
deed, en lag die op de brug voor de laatste stap en was er gelukkig over. Ze zag de 
bok reeds van verre treurig heen en weer loopen, maar toen hij haar zag sprong 
hij van vreugde in de hoogte, liet haar op zijn rug zitten en bragt haar naar haar 
slaapkamertje. 
Daarna gingen er weer eenige dagen prettig voorbij; wel zag de bok het meisje 
meer dan smeekend aan, doch het meisje wist niet wat hij daarmee meende en 
huppelde vrolijk verder, terwijl de bok haar gedwee volgde. Op een morgen aan 
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het ontbijt komende, vond ze de bok niet als gewoonlijk in de gang. Ze zocht 
het geheele huis door, doch hij was nergens te vinden. Toen ging ze in de tuin 
en zocht ook daar overal, tot ze hem eindelijk zag liggen op de plek, waar het 
zingende roosje had gestaan. Vlug liep ze er heen, maar hoe schrikte zij, toen ze 
zag dat de bok dood was. Ze knielde huilende bij hem neer, sloeg haar armen om 
zijn hals en kuste hem op zijn kop. Dadelijk veranderde de bok in een schoone 
prins en sprong vlug overeind en nam het verbaasde meisje bij de hand. 
Hij vertelde dat hij ongehoorzaam was geweest, daarom door een toovergodin in 
een bok was veranderd, die gezegd had, dat hij alleen door de kus van een schoon 
en deugdzaam jong meisje weer zijn vroegere gedaante aan kon nemen. Hij had 
haar daarom zoo dikwijls smeekend aangekeken, op hoop dat zij hem een kus 
zou geven, want hij had haar zeer lief. 
Nu was alle leed vergeten, de prins huwde met het meisje en toonde aan iedereen, 
hoe zijn vrouwtje uit liefde voor hem haar kleine pink had afgebeten.

271.	 at	2030
Een oud sprookje, dat reeds op verschillende manieren vernieuwd is
Er was eens een oud, oud wiefke,
Die vond een houten duitje.
Ze wist niet, wat ze er voor kopen zou
En kocht een klein, klein bargje (varkentje)
En ’t bargje wou niet naar huis toe gaan
Of men moest het naar huis toe dragen.
En toen ging ze naar de hond toe.
“Hond, hond, wil je bargje bieten?
’t Bargje wil niet naar huis toe gaan,
Of men moet het naar huis toe dragen.”
“Neen,” zei de hond.
Toen ging ze naar de stok toe.
“Stok, stok, wil je hond slaan?
Hond wil geen barge bieten
En bargje wil niet naar huis toe gaan,
Of men moet het naar huis toe dragen.”
“Neen,” zei de stok.
Toen ging ze naar het vuur toe.
“Vuur, vuur, wil je stok opbranden?
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil geen bargje bieten,
Bargje wil niet naar huis toe gaan,
Of men moet het naar huis toe dragen.”
“Neen,” zei het vuur.
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Toen ging ze naar het water toe.
“Water, water, wil je vuur uitdooven?
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil geen bargje bieten,
Bargje wil niet naar huis toe gaan,
Of men moet het naar huis toe dragen.”
“Neen,” zei het water.
Toen ging ze naar de os toe.
“Os, os, wil je water sliene?225

Water wil geen vuur uit dooven,
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil geen bargje bieten,
Bargje wil niet naar huis toe gaan,
Of men moet het naar huis toe dragen.”
“Neen,” zei de os.
Toen ging ze naar het touw toe.
“Touw, touw, wil je os vast biene?
Os wil geen water sliene,
Water wil geen vuur uit dooven,
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil geen bargje bieten,
Bargje wil niet naar huis toe gaan,
Of men moet het naar huis toe dragen.”
“Neen,” zei het touw.
Toen ging ze naar muis toe.
“Muis, muis, wil je touw doorknagen?
Touw wil geen osse biene,
Os wil geen water sliene,
Water wil geen vuur uit dooven,
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil geen bargje bieten,
Bargje wil niet naar huis toe gaan,
Of men moet het naar huis toe dragen.”
“Neen,” zei de muis.
Toen ging ze naar de poes toe.

225 Snoepen.
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“Poes, poes, wil je muis ophappen?
Muis wil geen touw doorknagen,
Touw wil geen osse biene,
Os wil geen water sliene,
Water wil geen vuur uit dooven,
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil geen bargje bieten,
Bargje wil niet naar huis toe gaan,
Of men moet het naar huis toe dragen.”
“Ja,” zei de poes.
En toen ging de poes achter de muis aan,
en de muis achter het touw,
het touw achter de os,
de os achter het water,
het water achter het vuur,
het vuur achter de stok.
de stok achter de hond,
de hond achter het bargje
en toen riep het oude wiefje: “Hoes, hoes,”226

en toen was het varkentje in ’t hok,
en toen at hij witte boontjes en dronk hij zoete melk
en werd het een echt vet bargje.

272.	 at	720
Het sprookje van Jan en Betje
Het sprookje van Jan en Betje is ook van het Ameland; een van de jongere broers 
was hier eenige dagen geleden en vertelde het begin op een andere manier, wat 
ik hier wil laten volgen:
De stiefmoeder stuurde Jan om mosterd, Jan brak onderweg het mosterdpotje, 
waar ze zeer boos om was. 
Ze was net op zolder en riep hem toe: “Jan, haal het blok en de bijl en kom eens 
boven!” en toen hij niet dadelijk kwam, liet ze volgen: “Gaauw wat!” 
“Ja moeder, ik ben al één trap, Moeder, ik ben al twee trap,” en zo ging hij schoor-
voetend naar boven, totdat hij er eindelijk was. 
Toen zei de booze stiefmoeder: “Leg je hand eens op het blok,” en zij kapte zijn 
handje af.
Toen: “Leg je hoofd eens op het blok,” en ook dat weer afgekapt; daarna hakte 
ze hem in stukjes en kookte er voor vader een soepje van, die hij lekker opat en 

226 Begrijp: (naar) huis, (naar) huis.
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Betje gooide de beentjes onder de lindeboom. Jan veranderde in een vogeltje en 
vloog eerst naar een hoedemaker, daarna naar een goudsmid en eindelijk naar een 
molenaar, bij wie hij alledrie zong:

Kievietje, kievietje, Kavid,
Ik ben de zoon van David,
Mijn moeder heeft mij gedood,
Mijn vader heeft mij gegeten,
’k Ben uitgewasschen,
Klein vogeltje geworden,
En rikkedekik,
Wat een mooi vogeltje ben ik.”

De hoedemaker, goudsmid en molenaar zeiden: “Zing dat nog eens, dan krijgt 
ge een hoed, oorijzer of molensteen,” en toen hij die drie voorwerpen had, vloog 
hij daarmee naar het huis van zijn vader. (En dan was het verder zoo als wij in 
ons sprookje opgaven.)227

273.	 at	1656
Terschellinger legende
Alle Terschellingers komen in de hel, want strandjutters - en dat zijn ze in hooge 
mate - worden in den hemel niet toegelaten. Toch was er eens met228 ongeluk een 
in den hemel gekomen, tot groote ergernis van den duivel, die zijn zieltje niet 
goed missen kon en dan ook alle moeite deed om hem terug te krijgen. Hij ging 
onmiddellijk naar den hemel, klopte aan de poort en eischte op hoogen toon zijn 
zieltje op. 
Maar Petrus wilde daar niets van hooren: “Wie eenmaal door de hemelpoort 
gegaan is, laat ik er niet meer uit,” zei hij tegen den duivel. 
De duivel gaf het zoo gauw niet op. 
“Laat mij dan maar even met den Terschellinger praten,” vroeg hij. 
“Neen, want dan neem je hem toch mee,” antwoordde Petrus. 
“Laat mij hem dan maar even zien,” drong hij aan. 
“Neen,” zei Petrus weer, “want dan zou je hem toch nog in je macht krijgen.” 
“Laat mij dan maar één woord uit de verte hem toe roepen; hij behoeft mij niet 
te zien en ik hem ook niet.” 
Hiertegen had Petrus geen bezwaar. 
Hij opende de hemeldeur op een kier, de duivel stak zijn hoofd naar binnen en 
riep niets dan dit eene woord: “Guusje*!”, d.w.z. schip-op-strand. 

227 Zie verhaal nr. 269.
228 Per.
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Op het hooren van dat welbekende en steeds zoo welkome woord snelde de 
Terschellinger toe en stortte zich in de macht van de duivel.
* Guusje beteekent schip-op-strand en wordt nog geroepen op Terschelling.

274.	 tm	2601
Het Trien Jelmersgat
Het Trien Jelmersgat, een gat met water tusschen Ballum en Nes, ontleent zijn 
naam, doordat Trien Jelmer loopende van Ballum naar Nes op een avond in don-
ker, in een vroeger door de zee geslagen gat kwam te geraken en verdronk, en 
als men er nu voorbij komt en een steentje in dat water gooit, komt er een hand 
boven, die dat steentje grijpt.

275.	 sinsag	436
Op het Drosterpad digt bij Ballum, tusschen die plaats en Nes, ging op een avond 
een man langs op een wit paard, welke door twee mannen werd aangevallen, 
beroofd en het hoofd afgesneden en weggesleept. Nu ziet men daar ’s nachts twee 
man, iemand zonder hoofd slepende, en het witte paard los rondhollende.

276.	 at	332
Op de Leie woonde voor vele jaren een man, die nooit kousenbanden droeg. In 
zijn jongensleeftijd had hij zich aan de duivel verkocht voor den tijd van twintig 
jaar. Toen die tijd verstreken was, kwam Joost om hem te halen, juist op een mor-
gen, dat die man uit zijn bed was opgestaan en zijn kousen zat aan te trekken. 
“Kameraad, nu moet je met mij mee,” zei de duivel. 
“Dat weet ik, mijnheer,” zei de man bedremmeld, “maar gun mij, als ’t je blieft, 
nog zooveel tijd, dat ik eerst mijn kousenbanden aanbind.”
“Nu, dat wil ik je wel toestaan,” zei de booze, in ’t minst geen bedrog vermoe-
dende. 
Maar wat deed de lepert nu? 
Hij bond in ’t geheel geen kousenbanden aan en zei tot den duivel: “Zoo lang ik 
geen kousenbanden om heb, moet je mij met rust laten, dat heb je mij beloofd.” 
De gefopte duivel droop met beschaamde kaken af, en de man zorgde wel, dat hij 
sedert dien tijd altijd zonder kousenbanden liep. Zoodra hij die omdeed, werd 
hij ingepakt, dat wist hij.

277.	 sinsag	487	&	tm	4302
Bijgeloovigheden
Een ei op witten Donderdag gelegd bederft niet.
Als een perzik van den boom gestoolen wordt, verderft die tak.
Een droom, als men voor ’t eerst in een vreemd bed slaapt, komt uit.
Als de spiegel van den muur valt, komt er een doode in huis.
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Als men een scheef gezicht trekt, blijft dat zoo, wanneer de klok slaat en229 de 
haan kraait.
Wie op den hoek der tafel zit of ’t eerst aan de boter komt, wordt in geen zeven 
jaar de bruid.
Kop koffie of thee in den schoot, binnen het jaar een jonge zoon.
Een rouwhoed passen, binnen het jaar in de rouw.
Als een kind een tand verliest, gooit het dien over ’t hoofd en zegt: “Lieve Heer, 
geef me een nieuwe tand weer.”
Wanneer iemand wratten heeft, neemt hij een touwtje met zooveel knoopen als 
hij wratten heeft, begraaft dat bij volle maan en zoekt het na zooveel dagen weer 
op, als hij wratten heeft.
Haar knippen bij volle maan, dan groeit het gauw weer aan.
Als men zijn haar weggooit en de vogels maken er hun nesten van, dan krijgt 
men hoofdpijn.
Wie wratten heeft, wrijft ze met groote boonenschillen, die later begraven moe-
ten worden en dan moet men de plaats vergeten.
Als men negen dagen achtereen negen sterren telt, dan wordt de eerste, die wij 
de tienden dag een hand geven, onze echtgenoot.
Tel honderd schimmels en de eerste, die ge een hand geeft, wordt uw man.
Men hoort nieuws: 
- als er een stokje in de thee is
- als de neus jeukt
- als het mes met scherp naar boven ligt
- als het vuur spat
Men krijgt een brief:
- als er een driehoekige turf in de kachel ligt
- als de poes zich wast
[Men krijgt] een erfenis:
- als er schuim op de thee is.
Als vier menschen elkaar kruiselings de hand geven, komt er een bruiloft.
[De] hik [kan men] wegmaken door het versje “Hik, sprik, sprauw, Ik gaf de hik 
aan jou, Ik gaf de hik aan dien man, Die hem beter verdragen kan dan ik” zonder 
adem [te] halen op [te] zeggen.
Als de kousen afzakken, komt er regen.
Schuim op koffie of thee geeft geld.
Als ’t linkeroor gloeit, spreken ze goed, 
Als ’t rechteroor gloeit, kwaad van ons.
Rechterhand jeuken, geld uitgeven,
Linkerhand jeuken, geld ontvangen.

229 In eerste instantie stond er “of”, maar dit is doorgestreept, en er is “en” boven geschreven.
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Wie zijn nagels knipt op vrijdag, krijgt nooit weer kiespijn.
Scherp230 geven, is vriendschap verbreken.
Een bocheltje231 op de kleine steenen geeft regen.
Een dominé aan boord geeft windstilte.
Met een stoel ’t karpet omvouwen, bezorgt ons een man met een bochel.
Als men op iemands japon zit, wil men van haar erven.
Een deur openspringen noemen ze op Terschelling een voorlaat. Dat is een aan-
kondiging van zeer gewenscht bezoek.
Wat men wenscht, wanneer men een ster ziet verschieten, wordt vervuld.
Regen op een trouwdag [brengt] tranen, zonneschijn op een trouwdag geluk.
Wanneer de bruid op haar trouwdag ’s morgens huilt, geeft dat een gelukkig 
huwelijk.
Een test232 met rookend vuur voorspelt een weduwnaar tot man.
Als de katten gras eten, komt er regen.
Als men een pad doodmaakt, komt er regen.
Als de meubels kraken, willen ze verhuizen.
Wie met zijn voeten naar de deur slaapt, gaat gauw weg.

278.	 sinsag	1192
Toen in 1666 de Engelschen West-Terschelling verwoest hadden, wilden ze ook 
Midsland plunderen. Even voor Midsland ligt een grafheuvel, waarop verschei-
dene palen en grafsteenen staan. In de verte konden de Engelschen niet goed 
onderscheiden, wat ze zagen, en ondervroegen een oud vrouwtje aan den weg, 
dat hun het duistere antwoord gaf: “Daar staan er honderd, maar daar liggen er 
wel duizend,” doelend op de steenen en de dooden. De soldaten meenden dat ze 
van menschen sprak en vreesden voor een hinderlaag en gingen op den loop.

Verteller: Mej. M.C. Roos van den Berg
Woonplaats: Kralingen (Zuid-Holland)
Datum van inzending: 25 februari 1894
Aantal verhalen: 3

279.	 at	2030
Keutje in den maneschijn
Keutje wou niet naar school toegaan,

230 Scherp: mes of ander snijwerktuig; ook gebruikt voor snede of punt van mes.
231 Oneffenheid, bobbel.
232 Een test is een pot of schotel van aardewerk, bedoeld om vuur in te branden; in het bij-
zonder een klein potje met één oor, dat met een gloeiend kooltje in de stoof werd gezet.
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Of ze moet gedragen zijn,
In den lichten maneschijn,
Door een meisje hupsch en fijn.
“Hond, wil jij Keutje bijten?” Hond zei: “Neen.”
“Stok wil je de hond slaan?” Stok zei: “Neen.”
“Vuur, wil je de stok branden?” Vuur zei: “Neen.”
“Water, wil je vuur blusschen?” Water zei: “Neen.”
“Koe, wil je water slobberen?” Koe zei: “Neen.”
“Slager, wil je koe slachten?” Slager zei: “Ja.”
En de koe liep naar ’t water, en ’t water naar ’t vuur, en ’t vuur... enz. en Keutje 
naar school.

280.	 at	2035
Hier is ’t huis van Adriaan.
Hier is ’t graan, dat lag in ’t huis van Adriaan.
Hier is de rat, die at van ’t graan, dat lag in ’t huis van Adriaan.
Hier is de kat, die pakte de rat, die at...
Hier is de hond, die wegjoeg de kat...
Hier is de koe van 600 pond, die omhoog smeet den hond...
Hier is de dochter van Hillegond, die melkte de koe...
Hier is Philip met den horen233 in zijn mond, die kuste de dochter van Hillegond...

281.	 at	2030
Een tegenhanger of liever waarschijnlijk hetzelfde rijmpje, eenigszins anders dan 
dat van Keutje in den maneschijn (keu = varken)

Daar was ereis een mannetjen,
Die veegde zijn stalletjen,
Wat vond hij er in?
Een gouden, gouden stuivertje.
Wat kocht hij er voor?
Een vet, vet varken.
Maar dat varken wou niet gaan,
Of het moet gedragen worden,
Op een berrie en kruiwagen.
Toen ging hij naar den hond.
“Hond, wil jij varken bijten?
Varken wil niet gaan,
Of het moet gedragen worden,

233 Hoorn, blaasinstrument.
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Op een berrie en kruiwagen.”
“Neen,” zei de hond.
Toen ging hij naar den stok.
“Stok, wil jij hond slaan?
Hond wil niet varken bijten,
Varken wil niet gaan,
Of het moet gedragen worden,
Op een berrie en kruiwagen.”

Vervolgens komen als in het vorige rijmpje het vuur, het water, de koe, de slager, 
en ook nog de galg om de slager op te hangen.
De galg zei: “Ja.”
En de galg ging den slager hangen, de slager ging de koe dollen,234 enz.

Verteller: J.C.A. van Roosendaal
Woonplaats: Broek in Waterland (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 4

282.	 vdk	237b*
Toen de hemel koper was
Toen ging het pannetje mis mas.
Dit is een papegaai, die vertelt, dat er een koperen ketel over de kooi werd gezet, 
als er bij afwezigheid van den baas door de meiden gebakken werd.

283.	 tm	2602
De Uitdammers noemt men Ketelkoekshaven, omdat het dorp zoo klein is.
Haarlemmer muggenkoppen. 
Durgerdammer spieringeters.
Holyslooter oliekoek.

284.	 sinsag	486,	sinsag	487	&	tm	4302
Bijgeloof
Van een spin: ’s Morgens geluk, ’s middags druk, ’s avonds een ongeluk.
Als er een hond huilt, sterft er iemand.
Als er een lijk op Zondag blijft staan, komt er gauw weer een doode. (N-Br.)
Met een mes draaien, twee messen kruiselings, met een stoel draaien of eierdop-
pen verbranden geeft ruzie.

234 Bewusteloos slaan (van slachtvee).
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De lap van een wond verbranden [veroorzaakt] verergering der wond.
Als men het haar verbandt of weggooit, dan valt het haar uit.
Een cent met een gat [brengt] geluk.

285.	 at	927
Op Lila ga ik,
Op Lila sta ik,
Op Lila ben ik welgemoed.
Dus heren, ziet nu wat gij doet.
(Een hondenhuid in de schoen)

Verteller: A.E. Rosmüller
Woonplaats: Baak, gemeente Steenderen (Gelderland)
Datum van inzending: 26 februari 1894
Aantal verhalen: 2

286.	 at	926b*	&	tm	2602
Volgens mij verhaald is, moeten de Apeldoorners den naam van Keientrekkers 
ontvangen hebben door hetgeen volgt:
Er moet daar ter plaatse een steen aanwezig zijn geweest met het volgende 
opschrift:

“O, wat wonder
Zit hier onder.”

Hierop afgaande hebben zij den steen gekanteld en mochten toen aan de andere 
zijde lezen:

“O! wat ben ik blij,
Nu lig ik weer op mijn and’re zij.”

287.	 tm	2602
Scheldnamen
Lochemsche Koolhazen
Hengelsche poepen (Hooglanders)
Vordensche hietknappers (hiet = heide)
Beeksche heiknuppels
Diermsche235 boschwolven

235 De plaats heet Diermen (Gelderland).
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Zelhemsche scharrenstekkers236

(Scharren of plakken: een soort heide, die men brandt, b.v. een scharrenvuur, een 
los open vuur, waarvan de plakken of scharren netjes opeengestapeld met van 
binnen een vierkante opening, branden van binnen naar buiten.)
Op Apeldoorn:
Apeldoorn, stomp van toren,
Lang van heide, kort van weide,
Diepe zakken en geen geld,
Zoo is ’t te Apeldoorn gesteld.

Verteller: Cs. van Rossum
Woonplaats: Goedereede (Zuid-Holland)
Beroep: controleur van ’t Zegel237

Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

288.	 sinsag	1306
Van vele bosschen in ons land wordt verhaald (althans ik meen dat dit ’t geval is), dat 
er zich eertijds 6 roovers in bevonden, die op een boomstam gesneden hadden:

“We zijn hier met ons zessen
We hebben scherpe messen
En als de lichte maan komt aan
Dan zullen wij uit moorden gaan.”

Dit verhaal wordt ook toegeschreven aan het Staversche bosch, dat zich in over-
overoude tijden bevonden moet hebben tusschen Dirksland, Nieuwe Tonge en 
Sommelsdijk, ter plaatse waar thans nog de Staversche weg loopt.
Toch is van de wandaden van gemelde heeren me nooit meer ter ooren geko-
men als dat ze een arme marskramer uitplunderden. Wat hun uiteinde is geweest, 
meldt de historie niet.

Verteller: Aug. Rührup
Woonplaats: Rotterdam (Zuid-Holland)
Beroep: fabrikant mineraalwater en limonades. Op zijn briefpapier staat voor-
gedrukt: “‘De Bron’. Rührup & Co - Rotterdam. Fabriek van mineraalwater. 

236 Stekken hier in de betekenis van steken.
237 De zegelbelasting; belasting die d.m.v. zegels geheven werd (in 1969 afgeschaft).
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Limonades en vruchtsiropen van natuurlijke vruchtsappen. Handel in echte 
bronwateren.”
Datum van inzending: 7 februari 1894
Aantal verhalen: 2

289.	 at	1540
Van iemand die uit den hemel gevallen was
Een eenvoudige, goede, trouwe boerin ziet op een veldweg een jongen man staan, 
die maar voortdurend naar den hemel staart en huilt en jammert. 
Het medelijdige hart der vrouw wordt week en zij vraagt: “Man, wat scheelt er 
aan?”
“Och moedertje, ik ben uit den hemel gevallen en ik kan het gat niet wedervin-
den!”
“U uit den hemel gevallen!” roept zij hoofdschuddend, “maar dan zal U daarbo-
ven toch ook wel bekend zijn!”
“Wel zeker!”
“O, dan ken U misschien ook mijn zeun wel, die goede Kees?”
“Zoo, is dat U zoon? Dat is mijn náste buurman, of ik dien ken!”
“En hoe gaat het hem nog, dien goeden, braven jongen?”
“Vrij wel, vrij wel! Alleen klaagde hij mij verleden week, dat al zijn kousen stuk 
waren, en de worst is op en de ham en de boter, anders gaat het hem heel goed.”
De moeder verzoekt hem voor haar een bodendienst te willen doen, daar hij toch 
weer naar den hemel terug moet. Hij aanvaardt dit. Zij maakt 2 pakjes, een voor 
dien gevallenen en een, het beste, voor haar zoon. Die man ging weg, maar zal, 
zoo men zegt, heden nog niet het gat gevonden hebben, waar hij uitgevallen was.

290.	 at	1541
De lange lente
Een boer had erg veel worsten, ham, zijen spek in den rook hangen. En toch 
moest de vrouw maar telkens vleesch koopen. 
“Maar man, waarvoor mag ik toch die worst niet gebruiken?”
“Och vrouw, die is voor de lange lente.”
De vrouw: “Voor de lange lente, wie zal dat wel zijn?”
Naar een poos vroeg zij weer, maar het was en bleef voor de lange lente. 
De vrouw begreep het niet, maar een zeker iemand, die het eens goeden dágs 
gehoord had, begreep het beter. Hij was lang en wilde het probeeren, lange Lente 
te spelen. 
Hij komt binnen, toen de boer niet thuis was, en zegt: “Zoo vrouw, daar ben ik 
om de worst en ’t spek te halen.”
“Maar wie ben je dan?”
“Ik? Ik ben de lange Lente!”
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“Zoo zoo, is U de lange Lente! Nou, als het dan moet, vooruit dan maar!”
En hij weg met die lekkere worstjes. *
De man komt thuis, mist natuurlijk worst, enz., vraagt, hoort, zadelt dadelijk 
zijn beste paard en rijdt die lange Lente na, in de richting, die hem zijn vrouw 
aangewezen [had]. Hij komt aan ’t bosch, waar lange Lente reeds hem aan ziet 
komen.
Lange Lente gooit zijn pak weg en loopt dien boer tegemoet, vragende: “Maar 
man, waarom zulk een haast?”
“Hebt u niet iemand gezien hier in de omtrek met een zwaar pak?”
“Ja, ja, die liep hier net door ’t bosch.”
“Maar hoe kan ik er door met mijn paard?”
“Nou, ik zal je paard wel even vasthouden.”
In een ommezien was de boer in ’t bosch verdwenen en even zoo gauw zat de 
lange Lente met zijn worst op het paard en weg was hij.
[Van het teken * heb ik het ook wel eens achter den uit den hemel gevallenen 
hooren vertellen, met het einde, dat de boer thuis aan zijn vrouw vertelt, dien 
goeden man ook nog het paard medegegeven te hebben dat Kees boven niet zon-
der hoeft te zitten.]

Verteller: Mej. E.M. S.
Woonplaats: Alkmaar (Noord-Holland)
Datum van inzending: 20 januari 1892
Aantal verhalen: 1

291.	 at	366
Een sprookje is mij bekend, waarvan ik zeker weet, [dat] het niet uit een boek 
afkomstig is; het heet:
Het Zilveren Been
Er leefde eens een man die door een ongeluk een zijner beenen had verloren. Hij 
was erg rijk en kocht zich voor het afgezette been een zilver in plaats. Maar, daar 
hij nu weer overal kon komen, leefde hij erg overdadig en kort daarop was hij 
arm, verviel bij den dag en stierf eindelijk, niets nalatende, dan zijn zilveren been. 
Hij had echter voor zijn dood gezegd, dat hij begraven wilde worden met zijn 
zilveren been. Zijn erfgenamen, toch al zeer boos, dat hij zijn geld zoo roekeloos 
vergooid had, dachten “we zullen je wel krijgen” en gingen des nachts met een 
lantaarn naar ’t kerkhof. 
Daar gekomen, openden ze het graf en grepen naar ’t zilveren been, maar eensklaps 
klonk er een vreeselijke stem, die riep: “Mijn been, mijn been, mijn zilveren been.” 
De erfgenamen, daar zoo door geschrokken, hadden nimmer meer de moed naar 
’t kerkhof te gaan. Dit sprookje vertelde mijn moeder mij als kind.
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Verteller: J.F.C. Schaap
Woonplaats: Bladel (Noord-Brabant)
Datum van inzending: 1 januari 1894
Opmerking: de correspondent heeft het in de brief over “een paar verhaaltjes, die 
nog wel eens op de zoogenaamde buurten, ’s winters ’s avonds rond het haard-
vuur door den een of anderen boer verteld worden.”
Aantal verhalen: 6

292.	 sinsag	882
Hebt U ooit gehoord van een wisseldaalder? Als men die een238 heeft komt hij 
altijd vanzelf terug en heeft men dus altijd een daalder op zak. Op de volgende 
wijze kan men die een krijgen. Op St. Jan’s nacht om 12 uur (St. Jan valt 24 juni) 
moet men dan op een kruisweg gaan staan, midden in het vierkant, dat door de 
raderen van de karren gemaakt wordt, een kring schrijven en daarin gaan staan. 
’t Is gevaarlijk wanneer men er eenmaal in is er uit te gaan, want dan breekt de 
“duvel” U den nek. Blijft men er evenwel in dan komen duizende gestalten U 
voorbij. Deze doen niets doch zegt men iets tegen hen, wordt ge onmiddellijk 
gepakt en geworgd. Als dezen stoet voorbij is komt er een oud wijf, dat vraagt of 
de voorsten nog ver achter zijn. Dan zegt ze: “Ik moet voort, want voor al die lui 
die hier voorbij getrokken zijn moet ik in korten tijd het eten gekookt hebben.” 
Men houd zich maar stil want anders is men verloren. Daarna neemt ze uit haar 
buidel den wisseldaalder, legt die op den grond voor U neer en legt daar een wit 
bord over heen. Dan trekt zij af. Is zij goed en wel weg dan is den wisseldaalder 
verdiend; men raapt hem gerust op, steekt hem bij zich en heeft voortaan geld 
genoeg op zak.

293.	 sinsag	64
In het Hoogeloonsch bosch tegen den berg was eens een boer aan ’t ploegen. ’t 
Ging er door als door boter.
Toen het twaalf uur was dacht hij: “’t geê (gaat) zoo goed, ik blijf aan den gang 
en als ’t aaf (gedaan) is zal ik mer (maar) gaan eten.” 
Hij ploegde dan door en toen hij weer aan den berg kwam zag hij daar een pötje 
met ertsoep staan.
“Wâ beteekent dè?” dacht hij en schopte het potje om. 
Opeens hoorde hij een gehuil en gerommel in den berg. Doch hij ploegde maar 
door, maar toen hij de halve voor geploegd had, brak zijn pèrd alle vier de poo-
ten. Dè lapten ‘em de kabouter mennekes die hem eerst ha’n geholpen en die hij 
kwaad gemaakt haj door d’er pötje om te schûppen.

238 Die een: zo een.
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294.	 sinsag	195	&	sinsag	404
Het geloof aan een “gloeiïge” heeft hier lang bestaan en heel oude lui beweren 
er ooit een gezien te hebben. Gewoonlijk waren dat lui (die gloeiende) welke 
een “schaaikaai” (scheidingskei of grensteeken tusschen het land van verschil-
lende eigenaars) verlegd hadden. Het volgende verhaal heb ik hooren vertellen 
en schrijf dit dan ook maar letterlijk op.
Een scheper (schaapherder) hoedde in de haai (heide) en verlegde om zijn land 
grooter te maken den schaaikaai. ’t Gebeurde in het Hellenendsch haaike. 
Toen die scheper gestorven was werd hij een gloeijige en moest ’s nachts in het 
Hellenendsch haaike ronddolen met zijn vork en breikous239 ook gloeiend in de 
hand altijd door roepende: “Waar moet ik hem laten?” 
Niemand gaf hem antwoord, daar alleman bang werd als men hem hoorde en 
ging loopen. Op een goeie keer met Hulsel kermis was er eene laat op de kermis 
gebleven en was zoo zat als een snep geworden (hier een uitdrukking voor erg 
dronken) en kwam zoo door de haai. De gloeiende was al roepende weer aan ’t 
dwalen. 
Toen diejen zatten vent hem hoorde roepen begreep hij er niets van maar riep in 
zijn zattigheid terug: “Wel, daar ge hem gehaald hebt.” 
Terstond daarna riep de gloeiende: “Goddank,” verdween en is nooit meer te 
zien geweest.

295.	 sinsag	823	&	sinsag	824
Nog een ander verhaal dat hier op de buurten bij de boeren verteld werd is het 
volgende. Op de Achterste Hoef woonde eens lang geleden een boer, en diejen 
boer haj (had) een knecht en die wier (werd) ooit weerwolf. En daar waren ze 
ârrig (aardig) achter gekomen. Die knecht vreêj (verkeerde) met een meid uit 
de buurt. Nou waren die twee samen eens buiten dorps (naar een ander dorp) 
geweest en ’t was al tusschen licht en donker toen ze op huis aan gingen. Ze 
waren al zoo heel ver niet meer van huis toen hij weer voelde dat hij weerwolf 
worden zou. De meid merkte niets. 
Hij zei tegen haar: “Ik moet hier eens effekes van de weg af bij geenen (gind-
schen) boer zijn. Ga gij maar door, ik zal oe (u) wel inhalen; maar komt ge soms 
eenen kwaden hond tegen, die op u aan bijt, gooit hem dan mijn zakdoek toe, 
die zal hij misschien wel vatten, en loopt gij gauw door.” 
Zoo gezeed, zoo gedaan. De meid kwam een grooten kwaden hond tegen, ze 
gooide hem den zakdoek toe welke hij terstond pakte en kapot beet terwijl zij er 
van door ging. Toen de zakdoek verscheurt was werd dezen hond, want dat was 
de weerwolf, weer stillekens aan mensch en ging zijn lief achterna die hij inhaalde 
en thuis bracht terwijl zij hem het geval vertelde. Toen ze zamen thuis kwamen 

239 Kous waaraan men bezig is te breien.
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bij haar ouders werd het geval nogmaals besproken, ofschoon hij er niet veel 
praat over hebben wou en [werd] hij op het avondeten genoodigd.
Onder het eten zagen ze de stukken van den verscheurden zakdoek tusschen zijn 
tanden zitten en merkten zoo [dat] hij de weerwolf was. Hij was daaraf gekomen 
op de volgende manier. Die weerwolven droegen eenen band om ’t lijf en kan 
men die machtig worden, [en] dan verbranden, dan was hij weer gewoon mensch. 
Op een goeien keer had den boer hem ver van huis ergens naar toe gezonden 
en toen hij weg was vond hij den band. Dadelijk werd den oven gloeiend heet 
gestookt, de buren er bij geroepen en den band in den gloeiend heeten oven 
geworpen. Op welke manier wist niemand maar eensklaps stond de weerwolf in 
menschengedaante evenwel bij den oven en wilde er in loopen om den band er 
uit te halen doch alleman pakte hem en hield hem vast totdat den band verbrand 
was. Toen dat goed en wel gebeurd was deede hij geen moeite meer om er in te 
komen en was voor goed van de weerwolverij af.

296.	 sinsag	64	&	sinsag	66
Als de kaboutermannekes goede vrienden met iemand waren dan deden ze alles 
goeds voor hem. Zoo was er eens een boer te Vessem die was goed met hen. Ze 
dorschten zijn graan in den oven,240 ze boterden (karnden) de stand (melkstand 
waarin de zure melk gedaan wordt om te karnen) leeg en ze deejen ’s nachts alles 
veur hum. Nou haj’ diejen boer een lui wijf en dè haj al eens tegen ‘um gezeed dè 
ze ’s nachts van dè lawaai niet kon slapen en dè ’t ie er een end an moest maken. 
Hij brocht er tegen in dè ze hum toch veul gemak aan brochten doch ’t wijf bleef 
er mèr over zaniken. Nou waren ze op een’ goeijen nacht eens aan ’t dorschen in 
den oven en hij riep dat ze met die geweldmakerij er uit moesten schaaien want 
dè ’t hum verveelde. Nou dadelijk riep er een stemmeke dè ’t ie op die manier 
geen lâst meer van hun hebben zou. Maar hij kreeg er op andere manier lâst van, 
ze droegen korreltje veur korreltje zen graan weg, ze schepten de zaan van de 
roome (room van de melk) en dejen ‘um op alle manieren schaâi, zoo dat ie op 
’t lest uitverkocht wier.
Zoo was er ook eens eenen boer die ze alles goeds aon dejen. Diejen boer was er 
heel slim áchter en bleef er goede vrienden mee door ’s nachts in den hêrd (haard) 
op den veurstal (de plaats waar de koeien op stal hier vast staan gebonden) of in 
de schuur, dan eens een mikken (mik is wit brood, brood is roggebrood) boter-
ham met een stukske ham of met suiker of een schütteltje met roome of met 
hoening (honig) neer te zetten. Mer op ‘ne goeien keer kreeg ie de kwaai gedachte 
om in plaats van ham een stukske leer van eenen aauwen (ouden) schoen op een 

240 De droogoven is uiteraard een zeer ongebruikelijke plek om het graan te dorsen; het 
dorsen gebeurt door mensen gewoonlijk op de dorsvloer. De kabouters zijn echter klein 
genoeg om dit werk in de droogoven te doen.
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boterham te leggen. Ze wieren toen zoo kwaad dè ze hum op alle manieren gin-
gen plagen, ze schepten de zaan van de roome enz., enz., even als boven.

297.
Vroeger zeide men: op St. Dionysius-dag (9 October) is het een slechten dag om 
koorn te zaaien. Met groeiende maan mag men ook niet zaaien, dan gooit het 
zich bloot.

Verteller: P.M. Schelling
Woonplaats: Rotterdam (Zuid-Holland)
Geboorteplaats: Ouderkerk aan den IJsel (Zuid-Holland)
Datum van inzending: 15 december 1893
Aantal verhalen: 1

298.	 at	1525H*	&	tm	2602
Scheldnamen - Legenden
Delftsche Kalverschieters, door U reeds aangehaald. De schildwacht in zijne 
angst schiet op den vijand, dien hij meende te zien komen: het bleek echter 
slechts een kalf te zijn.
Dortsche schapendieven. Ten einde de accijns te ontduiken kleedden twee boer-
tjes een schaap als juffrouw aan, wandelden gearmd met de juffrouw door de 
stadspoort, toen het schaap onverwachts blaatte.
Stolwijksche brandstichters [is] van jongeren datum. Ongeveer 30 jaar geleden 
staken de Stolwijkers de kerkstenen aan met petroleum uit haat jegens de toen-
malige burgemeester Jacobus Snel. Ik geloof dat een en ander geheel afbrandde, 
maar herinner het mij niet goed meer. Burg[emeester] Snel trad kort daarna af.
Ook op hem werd[en] deuntjes gezongen: “Koosje, wat doe je met je klompjes 
op het ijs?”, dat echter vermoedelijk reeds ouder is, daar het nogal verspreid is.
Plaatselijk toegeschreven aan een dominé of pastoor te Gouda, die zijn vriend 
dominé of pastoor te Moordrecht halfweg thuis bracht. Halfweg Gouda en 
Moordrecht stond vroeger de galg, welke naam men nog terugvindt in een 
gedeelte der Goudsche IJsel, genaamd Galgenrak.
De dominé van Gouda heeft zijn taak volbracht,
Hij heeft den Moordenaar aan den galg gebracht.

Verteller: Mej. Alyda Schepers
Woonplaats: Beilen (Drente)
Geboorteplaats: (Friesland)
Opmerking: bij de tweede tekst, in het Fries, merkt Schepers op: “De Friesche 
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versjes heb ik zoo goed ik kon zonder fouten opgeschreven: ik heb echter niet 
genoeg het geschreven Friesch bestudeerd om zeker van mijn zaak te wezen. Ik 
hoop, dat U iemand vinden kan, die ze naziet.” Verder merkt ze in de brief op: 
“Er is nog een Friesch vertelseltje van greute Oege en lietse Oege: ik ben ’t bijna 
geheel vergeten.” [= at 1535]
Datum van inzending: 5 februari 1894
Aantal verhalen: 2

299.	 at	327C	
U vraagt op Uw briefkaart naar sprookjes: ik heb er maar een gevonden en dat 
heet:
Janman in het papieren huussien
Janman woonde met zijn moeder in een papieren huussien. 
Als moeder uit werken ging, zei ze: “Pas goed op, Janman, en doe de deur goed 
dicht, laat niemand binnen, zoolang ik weg ben.” 
Janman beloofde het, maar toen moeder weg was werd er geklopt en buiten vroeg 
een stem: “Janman, doe toch open!”
“Ik mag niet,” zei Janman. 
“Och toe, Janman, och toe, doe nu de deur open.” 
Op ’t laatst laat Janman zich overhalen en hij laat een oud vrouwtje binnen met 
een zak op den rug. 
“Probeer eens hier je beentje in te steken,” zegt de vrouw.
Janman doet dat dadelijk. 
“En kun je nu ’t andere ook wel?” 
Janman, trotsch op zijn kunst, steekt ook het andere been in de zak en - floep 
gaat de zak dicht, de oude heks slingert hem op den rug en stapt met de onge-
hoorzamen Janman naar huis om soep van hem te koken. Onder weg komt ze 
bij slootgravers. 
Ze geeft haar zak even in bewaring, omdat ze nog een boodschap moet doen, en 
Janman begint dadelijk te schreeuwen: “Laat mij der oet!” 
De slootgravers doen de zak open - Janman er van door. 
Maar nu is de zak natuurlijk veel te licht en ze hebben beloofd erop te passen. Ze 
vullen hem dus met slijk en de oude heks neemt de zware zak getroost weer op 
den nek, maar als ze een eindje geloopen heeft wordt haar heele rug nat. 
“Ja, Janman, al maak je mij ook nat, ik heb je toch al”, grijnst de heks. 
Maar als ze thuiskomt is ’t alles modder en vuil. 
Janman vertelt ’s avonds zijn wedervaren aan zijn moeder en deze zegt weer, dat 
hij een volgend keer toch voorzichtiger moet wezen, want dat het hem anders 
wel eens slecht vergaan kan. De volgende zaterdag zal Janman dus goed oppas-
sen, maar de heks weet hem weer over te halen en ten tweeden maal laat hij zich 
in de zak vangen. 
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De reis gaat nu voorbij menschen die aan ’t haagscheeren zijn. De heks geeft weer 
haar zak in bewaring, Janman ontsnapt weer en nu doen ze de zak vol haagknipsel. 
Als de heks een eindje geloopen heeft, beginnen de dorens haar geweldig te ste-
ken, maar zij roept: “Ja, Janman, al prik je mij ook met spelden en naalden, ik 
heb je toch al.” 
En thuis doet ze haar zak open, meenende nu eindelijk eens te zullen smullen, en 
dan vindt ze niets dan haagknipseltjes.
(Ik denk haast, dat er nog een derde tocht bij moet wezen, maar ik weet niet wat 
er op volgt. In bijna alle sprookjes gebeuren zulke dingen driemaal, zoodat mis-
schien het werkelijke slot verloren is gegaan.)

300.	 at	2030
Een ouderwetsch Friesch kinderverhaal
Der wie an âld, âld wiefke,
Dat foun an houten duitsje.
Der gong hja mei nei de merk ta,
En der kocht hja an liets, liets bargje for.241

Mar ’t bargje wou net nei húws ta gaen
As hja moast it nei hûws ta drage.
Doe gong hja nei de houn:
“Houn, wost do it bargje biten?
’t Bargje wol net nei húws ta gaen
As ik moat it nei hûws ta drage.”
“Né!” sei de houn.
Doe gong hja nei de stok.
“Stok, wost de houn slaen?
De houn wol de barg net biten,
De barg wol net nei húws ta gaen
As ik moat it nei hûws ta drage.”
“Né!” sei de stok.
Doe gong hja nei it fjur
“Fjur, wost de stok barne?
De stok wol de houn net slaen,
De houn wol de barg net biten,
De barg wol net nei húws ta gaen
As ik moat it nei hûws ta drage.”
“Né!” sei it fjur.
Doe gong hja nei it wetter.

241 En daar kocht zij een klein klein varkentje voor.
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“Wetter, wost dou it fjur ut easschje?242

’t Fjur wol de stok net barne,
De stok wol de houn net slaen,
De houn wol de barg net biten,
De barg wol net nei húws ta gaen
As ik moat it nei hûws ta drage.”
“Né!” sei it wetter.
Doe gong hja nei de okse.
“Okse, wost dou it wetter drinke?
’t Wetter wol it fjur net aesschje.
’t Fjur wol de stok net barne,
De stok wol de houn net slaen,
De houn wol de barg net biten,
De barg wol net nei húws ta gaen
As ik moat it nei hûws ta drage.”
“Né!” sei de okse.
Doe gong hja nei de slachter.
“Slachter, wol jou de okse slachtje?
De okse wol it wetter net drinke,
’t Wetter wol it fjur net aesschje.
’t Fjur wol de stok net barne,
De stok wol de houn net slaen,
De houn wol de barg net biten,
De barg wol net nei húws ta gaen
As ik moat it nei hûws ta drage.”
“Ja!” sei de slachter.
En de slachter slachtte de okse, 
en de okse dronk it wetter 
en it wetter eassche it fjur 
en it fjur barnde de stok 
en de stok sloeg de houn 
en de houn biet de barg 
en... hoarre, hoarre, hoarre243

Doe wis ’t bargje in ‘e skoarre! (schuur)

242 Uitdoven.
243 Tegen varkens geroepen als ze moeten lopen (hup, vort).
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Verteller: Leo Schilling
Woonplaats: Nieuwediep (Drente)
Beroep: reder en koopman
Datum inzending: 24 februari 1892
Aantal verhalen: 1

301.	 at	2010	i	a
Daar was eens een mannetje dat was niet wijs
Die bouwde een huisje al op het ijs.
Toen hij dat huisje gebouwd had,
Toen wou hij dat hij een vrouw had.
Toen had hij ook een vrouw,
Toen wou hij dat hij een kind had.
Toen had hij ook een kind,
Toen wou hij dat hij een knecht had.
Toen had hij ook een knecht,
Toen wou hij dat hij een meid had.
Toen had hij ook een meid,
Toen wou hij dat hij een paard had.
Toen had hij ook een paard,
Toen wou hij dat hij een wagen had.
Toen had hij een wagen,
Toen wou hij dat hij een koe had.
Toen had hij een koe,
Toen wou hij dat hij een kalf had.
Toen had hij een kalf,
Toen wou hij dat hij een zwaan had.
Toen had hij een zwaan,
Toen wou hij dat hij een haan had.
Toen had hij een haan,
Toen wou hij dat hij een hen had.
Toen had hij een hen,
Toen zong dat oude mannetje:
“Wel betrouwd, zoo is mijn vrouw;
Wel bemind, zoo is mijn kind;
Zeer opregt, zoo is mijn knecht;
Met groot beleid, zoo is mijn meid;
Vlassen staartje heet mijn paardje;
Met behagen reid ik mijn wagen;
Boe, boe, zegt er mijne koe;
Dikkele dalfje heet mijn kalfje;
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Witte veeren draagt mijn zwaan;
Kukuleku, zoo roept mijn haan;
Grijs is nu mijn hennetje,
des avonds in zijn kortelekoe
En ’s morgens op zijn bennetje.

Verteller: Mej. Johanna M. Schilthuis
Woonplaats: Groningen (Groningen)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 11 februari 1894
Opmerking: De ingezonden historische vertelling gaat in feite over de dood van 
Jacob Hildebrands, die later aanleiding zou hebben gegeven tot volksverhalen 
over spokerij.244

Aantal verhalen: 1

302.
Spookje, spookje Hildebrand245

Kom van boven en lang mij de hand!
(Historische uitlegging te vinden in het Vaderlandsch Woordenboek van Jacobus 
Kok, deel 23 en 24. me - rot. blz. 212:)
Op den tweeden maart des Jaars 1580 rigt Rennenberg een gastmaal aan, dat tot 
laat in den nagt duurde. Jacob Hildebrands, Burgemeester van Groningen, op 
wien de Onroomschen zich voornaamlijk verlieten, een der gasten zijnde, neemt 
de gelegenheid waar, om van de zweevende gerugten (eerder wordt er gespro-
ken van Rennenbergs “dubbelheid en ontrouwe”), te spreeken, en zegt, zich tot 
den Graaf keerende, “niet te hoopen, dat zijne Genade iets euvels voor hadde”; 
waarop Rennenberg, ’s Burgemeesters hand vriendelijk drukkende, antwoordde: 
“Wel Vader, dien ik voor mijne Vader houd, zoudt gij zulks van mij vermoeden? 
Laat die gedagten vaaren.” Tevens noodigt hij het gezelschap tot vrolijkheid. Hil-
debrands, het gezelschap verlaaten hebbende, gaf der Wethouderschap en zom-
migen van de Onroomsche Burgerij kennis van ’s Graaven hartelijkheid en goede 
meeningen, doch vermaande hen tevens, op hunne hoede te zijn. Terstond naa 
des Burgemeesters vertrek, stelt Rennenberg orde op eenige zaaken, die, bij zo 
een trouwloos opzet, niet dan op het laatst dienen verzorgd te worden. Hij 
wapent zijn gezin, waar bij zich voegden eenige soldaaten, heimelijk ter stede 
ingelaaten, en gehuisvest bij Spaanschgezinde burgers. De klok hadt naauwlijks 

244 Vgl. verhaal nr. 138 en 228.
245 In het handschrift staat er nog een l boven de eerste d geschreven, ten teken dat het ook 
“Hillebrand” kan zijn.
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vijf geslagen, ’t uur, waar op de Onroomschen gewoonlijk de wagt verlieten, of 
een deel gewapend geboefte komt na de markt streeven, en bemagtigt dezelve. 
Een Roomschgezind Hopman volgt hen, en bezet al roepende de toegangen na 
de Markt. Straks hierop verschijnt de trouwlooze Rennenberg zelf, te paerd, 
in volle wapenrusting, en met de Deegen in de vuist, schreeuwende: “Staat bij, 
vroome burgers, staat bij, nu eerst ben ik ’s Konings wettige Stadhouder, en 
bereid om met u te leeven en te sterven. Elk behartige nu den dienst zijner 
Majesteit, en zijne eigen behoudenis.” Dit uitgeschreeuwd hebbende, gebiedt hij 
twee veldstukjes246 te laaden, die bij het Raadhuis stonden, doet vier trompetten 
blaazen en veele trommels roeren, en zendt tien of twaalf paerden door de stad, 
om alles met schrik te vervullen. Het Graauw, ten getale van vijf of zes honderd, 
rot te zamen op de markt. De meeste Burgers van aanzien hielden zich stil in 
huis. De Burgemeester Jacob Hildebrands, gevolgd van zommige Onroomschen, 
en zich verbeeldende meer gevolg te zullen hebben, bestondt de vijand het hoofd 
te bieden. Doch een van Rennenbergs dienaars joeg den Burgemeester, al in den 
eersten aanval, een kogel door ’t hoofd, dat hij straks dood ter aarde viel. Hierop 
ontzonk den zijnen den moed, en ging elk aan ’t vlugten... Op denzelfden dag 
wierdt de Wet versteld, en de zoen met den Koning bezwooren en aangenomen.
(De uitgave, waaraan deze beschrijving is ontleend, is verschenen bij: Johannes 
Allart te Amsterdam MDCCXC]

Verteller: I.A. Schneithen
Woonplaats: Arnhem (Gelderland)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Groningen (Groningen)
Datum van inzending: 3 april 1892
Aantal verhalen: 1

303.	 at	720
Uit boeken wenscht U niets, maar toch gaarne bijdragen tot uwe kennis van 
ouderwetsche sprookjes en vertellingen uit de kinderkamer en buiten “Het 
kruisje Fiblion” spreekt u ook van het verhaal der booze stiefmoeder, die haar 
stiefzoontje slachtte en de vader voorzette als middagmaal. Dat herinner ik mij 
ook uit mijn vroegste jeugd en door diezelfde kindermeid verteld. Een mijner 
neven (die bij me woont) verzekert mij, dat het een der sprookjes van Grimm 
is. Door mij is het als zoodanig echter niet bekend en het is mij slechts door het 
geheugen bijgebleven. Zoo herinner ik er mij dit rijmpje nog uit, dat het vogeltje 
(de ziel van den knaap, die toen zuster Leentje de beentjes na den maaltijd weg-
wierp, onder de gedaante van een vogel op de schoorsteen vloog) zong:

246 Veldstuk: klein kaliber geschut.
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Mijn moeder heeft mij geslacht,
Mijn vader heeft mij gegeten,
Mijn zuster Leentje heeft de beentjes
Onder de lindeboom gesmeten.
Ievit, avit,
Schoone vogel David.

Waarna de vader op het bevel: “Kom eens onder de schoorsteen staan,” een gou-
den keten en zuster Leentje daarna een paar fraaie muiltjes ontvangt, wat de 
moeder moed geeft eveneens het bevel te volgen, maar die dan tot straf door een 
molensteen op het hoofd geworpen sterft.

Verteller: Mevr. Schoemaker - Sevenhuysen, J.H.E.
Woonplaats: Broek in Waterland (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Brouwershaven (Zeeland)
Geboortedatum: 17 september 1861
Datum van inzending: november 1901
Opmerking: het verhaal is gesteld in het handschrift van Boekenoogen, en het 
is zeer onwaarschijnlijk dat hij ook echt correspondentie heeft gevoerd met 
mevrouw Schoemaker. Haar verhalen zijn binnengekomen via verzamelaar en 
arts Cornelis Bakker uit Broek in Waterland. Mevrouw Schoemaker was de echt-
genote van zijn beste vriend en schoolhoofd Arend Schoemaker. Het verhaal 
stamt uit de jeugd van mevrouw Schoemaker en haar broer, meneer Sevenhuysen. 
Zie Meder 2001, p.74-76 en 305 (cbak0246).
Aantal verhalen: 1

304.	 sinsag	31
Legende van Schouwen
Een visscher uit Westerschouwen had een zeemeermin gevangen en gedood. Een 
poos later kwam het mannetje boven water en zei:

“Westerschouwen
Het zal je berouwen
Dat je genomen hebt mijn vrouwe;
Westerschouwen zal vergaan
En de plompe toren zal blijven staan.”
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Verteller: Mej. M. Siedzes
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 2

305.	 at	927
Toen ik henenging en wederkwam,
Zes levende uit de doode nam,
De zesde247 maakten de zevende rijk
Wie heeren, raadt dit te gelijk?
Zoo gij heeren dit kunt raden,
Moogt gij mijne man wel braden,
Maar zoo gij heeren dit niet kunt denken
Dan zult gij mij mijn man wel schenken.
(antw. een nest met jonge vogels in een doode paardekop.)

306.
Een meisje kreeg aanzoek van drie heeren, ten eerste eene predekant, ten tweede 
eene wijnhandelaar, ten derde van eene klompenmaker.
Het meisje schreef “g t m w k” op en zeide: “Wie van deze letters een zin kan 
maken heen en weerom, krijgt mijn hart en hand.”
Toen zeide de eerste: “Gaat tot mijn wettige kerk,” maar wist niet meer. 
De tweede zeide: “Gaat tot mijn wijnkelder,” maar wist ook niet meer. 
Toen zeide de klompenmaker: “Groote takken maken wijden klompen en terug: 
Kom we moeten trouwen gaan.” 
Of zij haar zin had, dat weten wij niet.

Verteller: L.J.A.N. Simonis
Woonplaats: Haaren bij Oisterwijk (Noord-Brabant)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Dreumel (Gelderland)
Beroep: student theologie (op het seminarie)
Datum van inzending: 28 april 1894, 6 februari 1896 en 9 februari 1896
Opmerking: nr. 313-314 zijn bij een oude boerenvrouw opgetekend (zie hierover 
ook 1.2. De correspondenten en hun verhalen).
Aantal verhalen: 9

247 Lees: De zes.
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307.	 tm	2601
Waalwijk en Baardwijk
Waarvan het volk in de Langstraat de naam Waalwijk en Baardwijk afleidt? Een 
Waal ontmoette in oude tijden een man met langen baard nabij eene brug. 
“Waal, wijk!”, sprak de man met den baard. 
“Baard, wijk!”, was het antwoord. 
En daar geen van beiden wilde wijken, sloegen zij hunne woontent op, ieder aan 
eene zijde van den brug.

308.	 sinsag	980
Te Sambeek bij Boxmeer had de pastoor, zoo zegt de sage, eens twee klokken in 
den toren doen hangen zonder ze vooraf te wijden. Op zekeren nacht haalde de 
duivel de klokken weg en begroef ze in “de Lins”, een moeras tusschen Boxmeer 
en Sambeek. Daar (thans eene plaats midden in het bouwland, die door eene haag 
omgeven en met enkele boomen beplant is) kan men ze nog hooren luiden in den 
Kerstnacht.

309.	 sinleg	181
Te Sprang, eene niet ver van Waalwijk gelegen gemeente, die ten tijde der Refor-
matie van den Katholieken tot den Protestantschen godsdienst afviel, is, volgens 
de sage, te dier tijd het volgende voorgevallen. In de kerk stond een Mariabeeld. 
Toen nu de Hervormers binnen kwamen, om de heiligenbeelden te verbrijzelen, 
ontstond er plotseling een gat in den toren, waardoor het beeld wegvluchtte. 
Later, zegt men, beproefden de Protestanten de opening dicht te metselen, maar 
telkens vielen de steenen uit, zoodat het nog heden ten dage te zien is. Men geeft 
echter de raad er niet naar te kijken, wijl men allicht eene gevoelige les zou krij-
gen van de geheel Protestantsche bevolking.

310.	 sinsag	641
Een heks moet volgens het volksbegrip noodwendig eene oude, leelijke vrouw 
zijn. Om echter zekerheid te hebben gaat men volgender wijze te werk. Als eene 
vrouw, die van hekserij wordt verdacht, over straat gaat, moet men stil achter 
haar gaan en zijn voet kruiselings over hare voetstappen zetten. Kijkt de vrouw 
dan om, dan kan het niet missen: ze is een heks!

311.	 at	295
Vertelsel
De groote boon, het stroospiertje en het vuurkooltje gingen samen uit wandelen. 
Voor een sloot gekomen, stelde het stroospiertje voor, er over te gaan liggen om 
de beide makkers naar den overkant te helpen. Eerst waagde het vuurkooltje het 
stuk, maar, o wee! daar vliegt het stroospiertje in brand en het kooltje tuimelt 
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hals over kop den sloot in. De groote boon, die gelukkig nog vasten grond onder 
de voeten had, proestte het uit van [het] lachen en lachte zoo lang, dat haar mond 
wijd open bleef staan. - Dit doelt op de groote, zwarte spleet (of “keen”), welke 
deze boon heeft.

312.	 tm	2602
Spotrijmen kan ik mij niet herinneren, spotnamen wel enkele.
Te Beugen o.a. (in de omgeving van Boksmeer) noemt men de bewoners van 
Rijkevoort: “Riekevortsche kikvorschen”. In Tilburg vindt men: “Kruiken” en 
“Keibuters”. Ook heeft men “Vechelsche kalveren”.

313.
Van de vier Gasten
Vrienden luistert naar het lied,
Christelijke scharen,
Wat er van vier gasten is geschied
Die kameraden waren.
Ze maakten samen eenen band
Om te bezoeken het Heilig Land,
Maar niet weerom te keeren
Vóór zij zagen het Graf des Heeren.

Hun blijschap, die was haast vergaan
In grote trubbelatie248

En eene schrik, die kwam hun aan
’t Was duivelsche tentatie:249

Twee tijgers maken een groot getier.
Deez’ gasten riepen alle vier
“O God, wat komt ons tegen
Op deez’ bedroefde wegen!

Zou hier iemand vol zonden zijn,
Die aan God zoude mishagen?
Maria zuiver, maged rein,
Wil zorg voor ons dragen,
Want deze reis is onze wil.”
En eene van deez’ vier stond stil

248 Narigheid.
249 Verleiding.
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En liet veel tranen leeken.
Toen zeide hij zijn gebreken.

“Laat mij alleen op deze baan,”
Sprak hij met een groot bezwaren,
“Ik heb ten biechte niet gegaan,
In tijd al van acht jaren.
Voorwaar, mijn zonden zijn zoo groot,
Reist gij liën met uw drie maar voort,
Want God, die komt ons plagen
Om mijn verleden dagen.”

Toen spraken de and’re drie getrouw:
“Och, wil niet droevig wezen,
De Litanie van Onz’ Liev’ Vrouw
Die zullen we voor u lezen
En vragen dan aan God genaên
Voor al uw zonden en misdaên,
En vijfmaal alle dagen
Zullen wij ons gebed aan God opdragen.”

De tijgers, die verdwenen ras,
Zij trokken voort te zamen,
Gelijk als ’t hun begeerte was
Te Jerusalem zij kwamen.
Daar zagen zij het Heilig Graf,
Dat Jozef daar aan Christus gaf;
Twee Minnebroeders250 kwamen,
Die hun de biecht afnamen.

Zij kregen daar op staanden voet
Het Vleesch en Bloed des Heeren;
Hun groot berouw, dat was zeer goed,
Dat bleek in ’t wederkeeren.
De eene gast, van zonden groot,
Die bleef te Machedoniën dood,
Heel naakt en bloot van leden.
Een vrouw kwam daar getreden,

250 Minderbroeders, franciscanen, monniken.p
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Die sprak: “Gij vrienden, al te saêm
Wilt het doode lichaam begraven
En doet het eerst een schoon hemd aan;
Reis dan door bosch en haven
En vreesch dan voor geen ongeval,
Ik weet, wie u verlossen zal.”

Zij hebben dan met groot beklag
Het dood lichaam begraven
En kort daarna den derde dag
Zij een schaapsherder zagen.
Die had drie schaapjes, deze vrind,
Hield het nog een met een rood lint
En daar stond niets te weien
Dan steenen en dan keien.

Zij vragen dan met groot verstand:
“Wat geeft ge uw schaapjes te eten?
Hier is geen kruid, gras, graan in’t land
We zouden ’t gaarne weten.”
De herder heeft aan hen verklaard:
“Die zijn door God en mij bewaard.
Dat is ’t ééne uitverkoren
Dat acht jaar was verloren;
Dat is nu in de[n] rechte[n] stal
Geraakt door uw gebeden.”

De herder verdween op staanden voet.
Zij trokken voort met droef gemoed
En waren zeer verslagen.
Straks eenen geest zij zagen.

Die sprak: “En zijt toch niet ontsteld
Dat ik mij kom vertoonen:
Gij mij begraven hebt in ’t veld
En dat zal God u loonen.
Gij deedt mij eerst een schoon hemd aan
En wilt Gods Moeder nooit afstaan;251

251 Verlaten.
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Zij heeft pardon gekregen252

Voor al mijn zondig leven.

Ik ben nu in der eeuwigheid
Geraakt door uw gebeden.”
De geest heeft hen adieu gezeid;
Zij toen hun reis voldeden
En dankten Gode vroeg en laat
Voor ’t zien van hunnen kameraad.
Zondaars, wilt hieruit leeren:
Wilt met berouw bekeeren.

314.
De twee Koningskinderen
Er waren eens twee koningskind’ren
Die elkander zoo teer beminden.
Uit wandelen zijn zij gegaan
En zij waren met min belaên.
Die vader, die het hoorde,
Die legde zijn zoon te scole,
Te scole al achter het land:
Was dat geen groote schand?
Deze maagd, die had ‘et vernomen
Die is haar gekleed in ’t mans:253

Een pluim zette zij op het hoofd.
Zoo volgt zij hem achternaar
In druk en ellende zwaar,
In droefheid en in groot verdriet
En waar zij zocht, zij vond hem niet.
Zij is er zoo verre gekomen
Dat zij hem hadde vernomen:
Te Keulen al achter den Rijn
Vond zij er den jonkman fijn.
“Goei’dag,” zeide zij er, “mijnheere,
Hebt gij er geen zoete-lief meere,
Hebt gij er geen zoete-lief mijn?
Ik bid het u, zeg het mijn.”

252 Zij heeft genade [voor mij] verkregen [bij God].
253 Begrijp: zij heeft mannenkleding aangetrokken.



299De volksverhalen uit de correspondentie

“Ik had er nog wel een beminde,
Maar ik kan haar nergens meer vinden
Geen schoonere konde er zijn
Hier onder het zonnegeschijn.”
“Hoe hebt gij haar kunnen vergeten?
Ik bid er u, laat ‘et mij weten.”
“Door al dat dansen en springen
En andere vrolijke dingen,
Door’t dobbel- en kaartengespel
Vergat ik mijn zoete-lief wel.
Ik zal er mij eens haast gaan gangen
Want de avond is op handen;
De klare dag is voorbij:
Slaap dezen nacht bij mij.”
Hij liet er een beddeke spreien,
Een beddeke voor hun beien.
Daar lagen twee liedekes tegaêr
Onbekend al bij mekaar.
Twee uurtjes voor die dage,
De jonkman begon te slapen,
Te slapen, o zoo zoet,
Dat zijn jong hart treuren doet.
Zij ging er een brieveke schrijven,
Een brieveke van hun beiden,
Een brieveke metter spoed
Al van haar eigen bloed.
Dat leide zij hem op zijn herte.
O God, wat droevige smerte
Het voor den jonkman was
Toen hij het brieveke las.
“Ik zal haar zien en spreken,
Al voor ik zal drinken of eten.”
Hij zoekt wel negen jaar
In druk en ellende zwaar.
In droefheid en in zwaar verdriet,
En waar hij zocht, hij vond ze niet.
Hij is er zoo verre gekomen
Dat hij haar hadde vernomen.
Te Brussel in het gasthuis
Vond hij er zijn zoete-lief thuis.
“Waarom had gij ’t mij niet laten weten?
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Toen gij neven mij waart gezeten?
Als dat gij er mijn zoete-lief waart;
Dan waren wij lang gespaard.”
“Hoe kon ik het u laten weten
Toen gij neven mij waart gezeten?
Door al dat dansen en springen
En andere vroolijke dingen,
Door’t dobbel- en kaartengespel
Vergat gij uw zoete-lief wel.”
Hij nam haar in zijn armen:
“O God, wilt ons beschermen!”
Zij sloeg haar oogjes neer
En stierf daar in de wee.254

315.	 at	300
Sint Joris en de Draak
’t Is geschied vóór onze tijden
Dat Sint Joris kwam te rijden
Naar een stad in ’t heidensch land
Waar men weinig Christ’nen vand.

Deze stad was Tarentèche (?)255

Was in volle zee gelegen
En, zoo m’in de Schriftuur leest,
Was de draak een giftig beest.

Klein en groot die kwamen klagen
Bij den koning alle dagen,
Wien van hen allen tegaêr
Wilder stellen in ’t gevaar.

De koning die sprak zonder spotten
“Wij zullen te zamen lotten:
Dat is mijne beste raad
Om te keeren meerder kwaad.

En als het lot zal vallen
Op de een van ons allen

254 Begrijp: van alle (minne)pijn.
255 Het vraagteken is door Simonis zelf geplaatst.
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Die zal zonder tegenspraak
Zich laten eten van den draak.”

Eind’lijk kwam het lot te vallen
Op de een van hun allen,
Op het konings eenig kind
Van zijn vader teer bemind.

Toen moest deze dochter scheiden,
Waar de vader zeer om schreidde,
Naar den oever van de zee,
Waar zij kreeg een schaap of twee.

Sint Joris, die was kloek van zeden,
Kwam daar spoedig aangereden.
En hij sprak deez’ juffrouw aan,
Waarom dat zij daar kwam staan.

“Edele jonkman, wilt ’t getuigen (?)256

Wil hier van deez’ plaats af rijden,
Want hier zal komen eene draak,
Die mij zal slikken in zijn kaak.”

“Ed’le juffrouw, wil niet schrikken,
Dat de draak u op zal slikken.
Ik zal gaan in Christus’ naam
Maken hem als een lam zo ta(a)m.”

Sint Joris, die was kloek van zeden,
Reed de draak kloekmoedig tegen
En hij ook kloekmoedig sta(a)k
Met zijn lans(s)e in den draak.

Toen was deze dochter gebleven
Onbeschadigd in haar leven
En zij wierde Katholijk,
Ja, geheel het koninkrijk.

(Eigenlijk uit Eersel, maar ook in Haaren bekend)

256 Het vraagteken is door Simonis zelf geplaatst.
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Verteller: A. Smit
Woonplaats: Steenwijk (Overijssel)
Beroep: eigenaar boekdrukkerij en uitgever van de Volks-courant
Datum van inzending: 23 mei 1892 en ongedateerd (eind 19e eeuw)
Aantal verhalen: 21 (Nrs. 319 - 335 gepubliceerd in eigen ongedateerde Volks-
courant N°4 en 10; nr. 336 eigen uitgave als klein boekje)

316.	 tm	3101
Het heet hier, dat men betooverd (behekst) is als de heks u driemaal op den 
schouder tikt, onder het zeggen van: “Mien olde, wat zie-j’ er goed uut,” of zoo 
iets. Geeft men de drie tikjes terug, dan heeft de betoovering geen kracht; ook 
niet als men zegt: “In Gods naeme.” Dieren worden betooverd door ze driemaal 
over den kop of den rug te strijken (aaien).

317.	 tm	2602
Eenige scheldnamen van de eene plaats op de andere
De bewoners van Meppel noemt men hier “Meppeler muggen”, die van Blok-
zijl “Katten”, die van Zuidveen “Zuveniger koeleschieters”, wat zeker zijn 
oorsprong heeft in de vroeger tusschen hier en Zuidveen gelegen leemkuilen 
(koelen), thans gedempt. Steenwijkers worden genoemd “Steenwieker kaampe 
knollen” (op de bouwkampen worden nog al veel knollen geteeld). De bewoners 
van Giethoorn heeten “Gietersche kwakers”, wegens de vele eenden en kikvor-
schen, die in dat waterland gevonden worden.

318.	 tm	2602
De Blokzijlers komen hier ’s maandags veel ter weekmarkt. Een kastelein, bij 
wien ze gewoonlijk vertoefden, had te klagen over de snoeplust der Blokzijler 
heeren, die dikwijls zijn provisiekamer nasnuffelden. Eens slachtte hij een vette 
kat, braadde die en zette ze daar neer. De heeren smulden er ter dege in.257 
“En wat denkt ge, dat ge nu gegeten hebt?” vroeg hun later de kastelein. 
“Een haosje!” 
“Nee, een kat!” 
Sedert heeten de Blokzijligers Katten.

319.	 at	1529
De Dree Soldaoten
Daor wassen ies dree soldaoten - plijzierige, aordige jonges, maor zoo aarm as Job.
Zee wollen zoo graeg kaarmse258 gaon holden, maor zee hadden gien rood hal-

257 Van.
258 Kermis.
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lefien259 in de buze.260

In de stad was ’t feest in volle gloria. De boeren daansten veur de fidel,261 de 
boerinnen zwaeiden mit de witte zakdoeken - en de dienders en nachtwachts, 
dee ’n oogien in ’t zeil mossen holden, dat ’t huzien bij de schure bleef,262 sleugen 
zelles verscheiden borrelties achter ’t kneupsgat.
Onze soldaoten wassen buten de stad ’egaon - van verdreet.
Daor zaggen ze ’n boer ânkoemen, mit ’n koegien ân ’t touw.
“He’j ook ’n mes?” zee d’ eene.
“Wat wò’j dan?”
“’n Koe stelen.”
“Och kom - .”
“Nou, geef maor ies ân.”
’t Boertien leup daor zoo onneuzel en droomerig hen - de koe ân ’t touw, het 
touw in d’ haand en d’ haand op de rogge.263

Hij maarkte er dan ook niks van, dat het touw deur’esneden wordde en de twee 
soldaoten ’t koegien weer naor de marek brochten om er geld veur te maeken.
De darde soldaot leup in plaes van de koe ân ’t touw. Zoo kwam ons boertien bij 
huus. Zien vrouwe stond in de deure.
“Kiek ies, vrouwe, hê’k daar gien mooi beesien ’ekocht?”
“’n Beesien? Kerel, is ’t oe in ’t heufd ’esleugen?”
“Hoe zoo?”
“Kiek maor ies omme.”
Jao man, daor zag hij de soldaot ook. ’t Haor gonk hom steil overende staon van 
de schrik.
De boer keek zien wief ân en ’t wief keek de boer ân.
De boer kreeg ’t eerste de vieve weer bij mekaere.264

“Kerel, hoe bi’j hier ‘ekoemen?”
“An ’t touw, baos!”
“Jao, maor hoe koem iej ân ’t touw?”
“Iej hebben mij op de marek ’ekocht, baos.”
Daor begreep hij niks van.
“Maor,” zee de soldaot weer, “geef mij eerst ies wat te bikken. Ik hè zo’n honger 
as ’n peerd. Daomiet zà’k oe alles wel vertellen.”

259 Halve cent (van roodkoper).
260 Buis, overhemd.
261 Viool.
262 Begrijp: dat de orde niet verstoord werd.
263 Rug.
264 Begrijp: de boer kwam het eerst weer bij zinnen.
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Dat gonk ân.265 De boerinne zette stoetebroggen266 mit koffie op en onderwiel 
begost de soldaot zien verhael.
“Vrogger was ik ’n groot monster. Vleuken, liegen en jeneverdrinken was mien 
liefste. Eenmaal hà’k ’n kameraod van mij - ’n aarme boerenjonge, dee pas in 
dienst ’ekoemen was - ’n half commiesbrood267 of’epoetst, om er draank veur te 
koopen. Doe hij er mij naor vreug, ontkende ik bij hooge en bij lege.268 ’A’k ’t 
’edaon hebbe,’ zee’k, ‘dan hoop ik, da’k tien jaor in ’n koe veraanderd worde.’ 
En ik was pas de kazarn uut, of ik was ’n koe. Van daege is ’t net tien jaor ’eleden, 
en nou bin ’k weer ’n minsche.”
“Jonge, jonge!” zee de boer.
En de boerinne sleug de hanen in mekaere en zee: “Heeremientied! Hoe is ’t 
meugelik!”
“Maor,” zee de boer in ’t leste, “iej moên maor weer weggaon, man!”
“Waer zà’k hengaon, baos? In de kazarne kennen ze mij neet meer, en daorbij: 
iej hebben mij ’ekocht - iej moên mij ook holden.”
“Kù’j waarken?”
“Nee, baos.”
“Wat zà’k dan mit oe doen?”
“Och, geef mij lekker eten en drinken en laot mij ’s morgens lange slaopen - dan 
bin ’k best tevreden.”
“Daor heur ik oe,” zee doove Jaopien,269 “nee, vaer, ik bedaank oe hartelik.”
“Geef mij dan honderd gulden, baos, dan zà’k weggaon.”
“Honderd gulden! ... denk iej, dat mij ’t geld op de rogge wast?”270

De soldaot truk de scholders op.
Maor er mos toch raod ’eschaft worden. De boer overlegde mit zien vrouwe hoe 
ze er mit ân zollen, en ’t gevolg er van was, dat de soldaot ’s aovens weer bij zien 
kameraoden kwam - mit vieftig gulden ân geld in de buze.
’t Koegien hadde riekelik honderd op’ebrocht.
Wat hadden de dree soldaoten ’n vette marek.

’n Weke of wat laeter gink de boer weêr naor de stad: hij mos toch ’n koegien 
hebben.
Daor zag hij jandorie ’t zelde beesien weer.

265 Zo gebeurde het.
266 Soort brood (afhankelijk van de streek wit of bruin, van tarwe of rogge).
267 Soldatenbrood; zwaar verteerbaar, voedzaam brood met veel zemelen.
268 Laag.
269 “Daar hoor ik je, zei doove Jaap, en er liep een luis over den zolder (of: en er kwam een 
vloo de trap af)” is een uitdrukking, hier waarschijnlijk in de betekenis van: wat je zegt!
270 Op de rug groeit.
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Hij bekeek ’t van alle kaanten - jao, daor was gien twiefel ân.
Hij gonk er veur staon en flusterde de koe in ’t oor: “Hè’j ook weêr ’eleugen?”
Toevallig nikte de koe mit de kop, net of ze zeggen wol: “Jao.”

320.	 at	1381	
Het Gevunnen Geld
Dichte bij Kaampen, in ’n klein dorpien, woenden ’n man en ’n vrouwe mit ’n 
stok of wat kienders, dee mit visschen, weven en wild strikken heur kost ver-
dienden. Eenmaol op ’n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even naor zien 
zalmfoeke271 en vossevalle te kieken, vund hij op de weg ’n groote zak mit geld. 
In plaes, dat hij nou naor de valle en foeke keek, gonk hij weer naor huus toe 
om zien Greete ies braof bliede te maeken; maor doe hij dichte bij huus kwamp, 
bedocht hij hom weer en zee in hom zelles: “à’k mien wief dat zegge, dan hè’k 
kaans, dat morgen alleman ’t wet.” Hij keerde weeromme en zette de zak mit 
geld achter ’n dikke boome neer en gonk doe naor de vossevalle en de foeke; in 
de eene zat ’n vos en in de aandere ’n zalm, hij sleug ze alle beide dood en stopte 
de vos in de foeke en de zalm in de valle, en doe gonk hij weer naor zien Greete 
toe, dee drok zat te weven.
“Och, Greete!” reup hij, “gaot toch ies gaauw mit, ’t is zoo duuster, ik bin al 
heelemaol verdwaeld ’ewest.”
Greete bedocht heur neet lange en gonk mit Peter. Op heur weg mossen ze net 
het gemeentehuus veurbij, waor nog laete ’t locht op was omdat de bedienden de 
boel schoone maekten.
“Heerenkies,272 Peter!” zee Greete, “daor is jao nog locht op in ’t raodhuus en 
dat zoo laete in d’ aovend.”
“Jao,” zee Peter, “’t is nou net de nacht, dat de diender273 mit de duvel ofre-
kent.”
“Fuj, Peter! is dat waor?”
“Wel zeker,” zee Peter, “weet ie dan nog neet, dat de diender eenmaol in ’t jaor 
mit de duvel ofrekent?”
“Waorlik neet,” zee Greete.
Eindelik kwammen ze bij de foeke; daor vunnen ze ’n vos in, en in de vossevalle 
zat ’n dikke zalm - en doe gongen ze naor huus toe; maor onderweg zee Peter: 
“Het regent zoo, Greete, wij gaon hier even onder disse boome schoelen.” En 
mit dat ze daor gongen zitten, vund Greete de groote zak mit geld.
“Nou, Peter,” zee Greete, “nou maor gaauw naor huus toe, dat gien minsche ’t 
gewaer wordt en ook ân gien minsche er wat van zeggen!”

271 Zalm-fuiken.
272 Uitroep, verbastering van Heere Christus (?).
273 Politie-beambte.p
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“Nee, verdijt274 neet,” zee Peter.
Maor ’t duurde neet lange of Greete mos ’t toch ies even ân heur buurvrouw 
Trientien vertellen; dee zol dat toch än gien minsche weer zeggen. Maor Trientien 
vertelde ’t ân Marijgien, en Marijgien ân Jantien: en doe wust gaauw het heele 
dorp het, dat Peter en Greete geld ’evunnen hadden. Het duurde dan ook neet 
lange of Peter en Greete mossen op ’t raodhuus koemen om ’t geld weeromme 
te geven.
“Wij hebben gien geld ’evunnen,” zee Peter.
“Maor,” zee de borgemeister, “oen275 vrouwe zeg ’t toch!”
“Jao, borgemeister,” zee Peter, “mien vrouwe prat zoo veule, dee is soms neet 
goed bij ’t heufd.”
“Wel drommels nog toe! wò’j mij nou veur gek verklaoren!?” reup Greete; “ik 
weet nog wel precies wanneer ’t gebeurd is: ’t was op ’n nacht doe de diender 
mit de duvel ofrekende en doe we in de foeke ’n vos vungen en in de vossevalle 
’n zalm.”
“Nou, borgemeister, wat zeg iej daorvan?” zee Peter.
“’k Heur het al,” zee de borgemeister, “gaot maor naor huus toe.”

321.
Een Leepe Veldwachter	
Zekere gemeente in ons land heeft het geluk een buitengewoon ‘schranderen’ 
veldwachter te bezitten. Onlangs gaf de burgemeester, met het oog op de vele 
landloopers, die het dorp en de omstreken onveilig maakten, hem bevel aan alle 
vreemdelingen, die hij ontmoette, hun papieren te vragen. Kwamen hem die 
papieren verdacht voor, dan moest hij de houders er van arresteeren. Onze veld-
wachter begeeft zich op weg en al spoedig loopt een onbekende hem tegen het lijf, 
wiens gapend schoeisel en bodemlooze hoed niet juist den millionair verrieden.
“Je papieren!” beveelt hij den kerel op een toon van gezag.
“Mijn papieren,” luide het antwoord, “ik heb ze niet.”
“Dan kan je van geluk spreken,” herneemt de man der wet, “want zoo je ze had 
gehad en ze niet in orde geweest waren, zou ik verplicht zijn geweest je te arres-
teeren. Begrepen?”

322.
Een Blindeman Zooals Er Meer Zijn	
In eene gelagkamer van eene plattelandsherberg trad onlangs een bedelaar binnen 
en ging bij de bezoekers rond, vragende: “Asjeblieft eene kleinigheid voor een 
armen, blinden man, meneeren?”

274 Verdraaid.
275 Uwen, jouw.
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“Maar waar is dan de blinde man?” vroeg men hem.
“Och,” liet hij zich ontvallen, “die staat buiten om te zien of er ook een veld-
wachter aankomt.”

323.
Tweeërlei Beteekenis
Eene vrouw, die reeds geruimen tijd met haren man in onmin leefde, liep einde-
lijk wanhopig naar den president van de rechtbank, met verzoek om scheiding. 
Deze waardige ambtenaar hield een lang betoog om haar tot vergevingsgezind-
heid te bewegen en besloot zijne rede met de woorden: “Geloof me, vrouw, het 
beste wat ge kunt doen is, dat ge uw man vergeeft.”276

“Ja, dat heb ik al willen doen, maar de rakker neemt het niet in.”

324.
Eene Oude Manier Van Stelen
Hoe ongelooflijk het ook schijnen moge, toch is er kort geleden een diefstal 
gepleegd op eene manier, die reeds lang als anecdote is verhaald.
Een kruidenier zag een persoon den winkel binnenkomen, die om vier pond 
stroop vroeg. De kruidenier wilde ze afwegen, maar ziende, dat de man geen 
voorwerp had om het zoete vocht er in te doen, zei hij:
“Hebt gij geen pot of zoo iets?”
“Neen; maar hier hebt gij mijn hoed.”
“Maar ...”
“Ga uw gang maar, het geldt eene weddenschap,” hernam de strooplustige en 
wierp tegelijkertijd een rijksdaalder op de toonbank.
De winkelier lachte hartelijk om dien nieuwmodischen strooppot en liet er den 
stroop inloopen, waarna hij de geldlade opende om van den rijksdaalder terug te 
geven. Doch nauwelijks had hij zich gebukt, of de andere drukte hem met geweld 
den hoed in de oogen en deed, terwijl de winkelier verblind was door den stroop, 
een greep in de geldlade, waarop hij aan den haal ging.

325.
Op school
“Wie kan mij zeggen, waar Jeanne d’Arc verbrand is?” vroeg een meester aan 
zijne leerlingen.
Allen zwijgen. 
Eindelijk zegt een kleine krullekop: “Jan Kamp weet het wel, meester, maar hij 
durft het niet te zeggen.”

276 Vergeven kan zowel “vergiffenis schenken” als “vergiftigen” betekenen.
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“Jan Kamp! als gij het weet, moet ge het zeggen.”
“In het vuur, meester.”

326. 
Studenten-Gevatheid
Schoenmakersjongen: “Komplement van mijn baas, en hij laat vragen of u ein-
delijk de rekening zult betalen. Hij is ziek en heeft geld noodig.”
Student: “Zoo, wat denkt je baas dan! Als hij ziek is, moet ik dan zweeten?”

327.	
Trotschheid Gestraft
“Weet ge wel,” vroeg een Engelschman aan een bewoner van Hindostan, “dat in 
het rijk van koningin Victoria de zon nooit ondergaat?”
“Neen,” was ’t antwoord.
“Maar nu ik ’t u gezegd heb, weet ge ook waarom?”
“Misschien wel, omdat een Engelschman in ’t donker niet vertrouwd is.”277

328.
Een Mislukte Toer278

In Berlijn vertelt men het volgende stukje van een beroemd goochelaar. Een zij-
ner toeschouwers gaat in de pauze aan het buffet een glas punsch drinken. Toen 
hij in zijn zak tastte, kwam hem een thaler279 in de hand, dien hij niet wist bij zich 
te hebben gestoken. Nu hij echter dit muntstuk toch bij zich heeft en denkt: “Wat 
in mijn bezit is, is mijn eigendom,” laat hij het glas punsch daarvan af houden 
en krijgt twee mark terug. Na deze hartsterking komt hij weder in de zaal om 
verder de uitvoering der goocheltoeren bij te wonen. 
De escamoteur280 roept eensklaps na een toer met een geldbeurs: “Den thaler uit 
deze beurs heb ik in den zak van dien heer zien verdwijnen,” en tevens wijst hij 
op den punschdrinker. 
Dadelijk staat deze op en zegt: “Gij vergist u, ’t zijn slechts twee markstukken; 
voor één mark heb ik zooeven een glas punsch gebruikt!” 
Algemeen gelach. - Ook de duizendkunstenaar kon niet nalaten in de algemeene 
vroolijkheid te deelen.

277 Begrijp: niet te vertrouwen is, onbetrouwbaar is.
278 Truc.
279 Taler: Duitse zilveren munt (ter waarde van drie Mark).
280 Goochelaar (die iets doet verdwijnen).
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329.
Afdoende Reden
Iemand beweerde eens dat de eenige reden waarom zijn huis in den laatsten 
storm niet omgewaaid was, daarin bestond, dat er een zware hypotheek op lag.

330.	 at	1535
Domme Hans
In zeker dorp woonden eertijds veel rijke boeren, en onder hen was maar één 
enkele arme landbouwer, die een heel klein lapje grond bezat, van welks opbrengst 
hij met zijn grootmoeder leefde. De rijke boeren dreven gaarne den spot met hem 
en zij konden niet nalaten hem nu en dan een kool te stoven. Zij noemden hem 
dommen Hans, maar hij was toch veel slimmer dan zij allen te zamen.
Domme Hans bezat slechts één koe; deze koe was erg wild, sprong dikwijls over 
de heg en deed zich dan te goed aan het koren van den buurman en trapte alles 
plat. Eindelijk dreigde de buurman, dat hij, als dat nog eens gebeurde, de koe 
dood zou schieten. Maar de koe grasduinde reeds den volgenden dag weer in 
buurmans koren. Deze deed zijn bedreiging gestand en schoot het beest dood. 
Domme Hans was evenwel machteloos tegenover zijn rijken buurman; hij kon 
niets anders doen dan om zijn eenige koe treuren. Hij vilde het beest echter en 
ging met de huid naar de markt en toen hij zijn waar verkocht had, stapte hij 
een herberg binnen; hij bleef daar tot het nacht was en deed zich intusschen eens 
flink te goed.
De kooper van de huid bleek een dief te zijn; hij hing zich de huid om, zoodat 
het scheen dat de horens op zijn hoofd stonden, en des nachts ging hij naar den 
herbergier, die altijd met dubbel krijt281 schreef en door zijn gasten te bedriegen 
een rijk man was geworden. 
De dief zeide hem: “Geef me dadelijk al je geld, als je niet wilt, dat ik je den hals 
omdraai; je ziet zeker wel, wie ik ben.” 
De waard schrikte erg van de zwarte gedaante, dacht den duivel te zien en gaf al 
het geld, dat hij had. Toen echter de dief verdwenen was, bezon hij zich, wekte 
zijn gezin en buren en zette den roover na. Deze liep zoo snel als hij kon, maar 
het geld hinderde hem in zijn vlucht. Hij haalde den boer in, van wien hij de huid 
gekocht had en die nu naar huis wandelde. 
“Als ge een tijd lang mijn geld wilt dragen,” zeide hij hem, “en me niet verraadt, 
dan zullen we alles eerlijk samen deelen.” 
Nu, dat vond Hans opperbest en de dief zette het weer op een loopen. Weldra 
kwamen zijn vervolgers bij Hans en vroegen hem of hij ook een dief gezien 
had.

281 Begrijp: hij tekent elke consumptie met krijt dubbel aan (de gasten staan daardoor dub-
bel bij hem ‘in het krijt’).
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“Neen, maar daareven vloog me de duivel voorbij en zeide, dat hij ieder, die hem 
achtervolgde, den hals zou omdraaien.”
Toen meenden ze, dat het toch beter zou zijn als ze omkeerden, en domme Hans 
ging kalmpjes met zijn geld naar huis.
Den anderen morgen kwam de dief om het geld te deelen. Domme Hans liet 
bij zijn buurman een kannemaat te leen vragen; hij liet zeggen, dat hij zijn geld 
daarmede wilde meten. De buurman begon te lachen en zeide, dat domme Hans 
daarin zeker zijn aardappelen wilde meten, maar hij zond hem toch een maat. 
Toen de boer echter deze van Hans terugkreeg en in een van de hoeken er van een 
paar schellingen vond, ging hij naar de andere landbouwers en vertelde hun, dat 
domme Hans plotseling zoo rijk geworden was, dat hij zijn geld bij kannemaat 
telde. Toen gingen zij allen aan dommen Hans vragen, hoe hij aan zooveel geld 
kwam en deze vertelde hun, dat hij de huid van de koe, die zijn buurman dood-
geschoten had, verkocht had en dat men hem daarvoor al dat geld had gegeven. 
Die handel leek den boeren goed, en zij sloegen al hunne koeien en ossen dood, 
gingen met de huiden naar de markt en vroegen voor elke huid ten minste hon-
derd daalders. Maar men wilde hun niet meer dan den gewonen prijs er voor 
geven, en de kooplieden, die meenden dat de boeren hun voor den gek wilden 
houden, gaven hun nog een pak slaag op den koop toe. De slimme boeren waren 
woedend op dommen Hans en bij het naar huis gaan spraken zij af, dat zij hem 
des nachts zouden vermoorden. Hans had echter den reuk beet gekregen van hun 
plan. Daarom legde hij des avonds zijn oude grootmoeder aan de voorzijde van 
het bed en ging zelf achterin liggen.
En toen de boeren ’s nachts met bijlen en knuppels in huis drongen, sloegen zij 
de oude grootmoeder dood, maar dachten dat zij Hans naar de andere wereld 
hadden gezonden.
Domme Hans stond den volgenden morgen vroeg op, laadde een voorraad appe-
len op zijn wagen en zette zijn grootmoeder, alsof zij nog leefde, op een stoel 
er bij. Zoo ging hij ter markt en liet den wagen met appelen daar staan. Hij zelf 
stapte weer de herberg in, zette zich voor het venster en wachtte op de dingen, 
die komen zouden.
Weldra verschenen een paar kooplui en vroegen: “Moedertje, wat kosten die 
appelen?” 
De oude grootmoeder zat echter stokstijf op haar stoel en antwoordde niets. De 
kooplui vroegen het nog eens, maar kregen geen boe of ba te horen. 
Toen werd er een van hen boos en hij gaf haar een duw met zijn stok en riep: 
“Heila moedertje!”
Moedertje viel achterover van den wagen en dadelijk sprong domme Hans uit 
de herberg, terwijl hij riep, dat de kooplieden zijn grootmoeder hadden dood 
geslagen en dat hun dit duur te staan zou komen. De schrik sloeg den mannen 
zoo om het hart, dat zij Hans veel geld boden, als hij wilde zwijgen. Dat vond 
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hij ook heel goed en zij gaven hem tweehonderd daalders. Hans begroef hierop 
zijn grootmoeder en ging welgemoed naar huis.
Toen de boeren evenwel zagen, dat domme Hans nog levend was, waren zij zeer 
verbaasd en vroegen hem: “Hebben wij je dan niet doodgeslagen?” waarop de 
slimmert antwoordde: “Toch niet! Gij hebt mijn oude grootmoeder vermoord 
en ik heb met haar lijk goede zaakjes gemaakt; ik heb het naar de markt gebracht 
en men heeft er mij twee honderd daalders voor gegeven.”
Dat verbaasde de boeren nog meer en zij besloten, daar er nog veel oude vrou-
wen in het dorp waren, die allen dood te slaan en haar lijken op de markt te ver-
koopen. Toen zij nu met al die oude vrouwen op de markt kwamen en de men-
schen hun vroegen: “Wat hebt gij te koop?” antwoordden de boeren: “Doode 
grootmoeders!” 
Als een loopend vuurtje verspreidde zich door de stad de mare, dat de boeren 
hun grootmoeders hadden vermoord.
Spoedig vernam de schout dit ook en wilde hij al de boeren in de gevangenis zet-
ten, en slechts met veel moeite en met veel geld konden zij zich loskoopen.
Nu echter waren zij zoo boos op dommen Hans, dat zij besloten zich dadelijk 
van hem te verlossen, door hem te verdrinken.
Zoodra zij in hun dorp terug waren, pakten ze hem beet, stopten hem in een ton 
en rolden deze naar een vijver. Daar lieten zij de ton een oogenblikje staan om 
nog in de herberg een hartsterking te nemen. 
Hans zat nog steeds in de ton en riep: “Ik moet de koningsdochter trouwen en ik 
mag haar niet lijden! Ik moet de koningsdochter trouwen en dat wil ik niet.” 
De schaapherder, die met zijn kudde juist voorbijkwam, hoorde Hans zoo roepen. 
Dadelijk zeide hij: “Als gij het niet wilt, ik wil het wel; kan ik de koningsdochter 
niet krijgen?” 
“Wel zeker,” antwoordde Hans, “maar dan moet gij in mijn plaats in de ton krui-
pen.” 
Dat deed de schaapherder en toen de boeren kwamen, riep hij: “Laat mij er uit, 
ik wil wel met de koningsdochter trouwen!” 
Maar de boeren waren doof voor zijn geroep en met ton en al rolden zij hem in 
den vijver.
“Ziezoo,” zeiden ze, “daar zullen we ten minste geen last meer van hebben,” en 
zeer tevreden over hun wraakneming keerden zij naar hun dorp terug.
Des avonds echter dreef Hans zijn kudde naar stal; verbaasd vroegen de boeren hem: 
“Maar Hans, waar komt ge nu weer vandaan en vanwaar haal je die schapen?”
“Wel, uit den vijver, waarin ge me geworpen hebt; hij is vol schapen.”
Dat wilden de boeren niet gelooven en den anderen dag gingen zij met Hans 
kijken.
Juist spiegelden zich schapenwolkjes in het water en Hans zeide: “Ziet ge nu wel, 
dat ik gelijk heb?”
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Ieder der boeren wilde nu een kudde schapen uit het water halen, maar de rijke 
buurman van Hans zeide: “Ik eerst!” en met één sprong lag hij midden in den 
vijver. Het water sloot zich boven zijn hoofd, maar nog eenmaal kwam hij boven 
en riep: “Bloebbeleboeb, bloebbeleboeb!”
“Wat zegt hij daar?” vroegen de boeren.
“Hij zegt,” antwoordde Hans, “ik heb daar een pracht van een bok te pakken, 
kom me even helpen!”
Toen sprongen en drongen alle boeren in het water en zij verdronken allen als 
ratten. Het geheele dorp was nu uitgestorven en domme Hans was eenig erfge-
naam van zijne vijanden.
Van toen af was hij een rijk man en leefde hij in de grootste pracht; hij vierde alle 
dagen feest en als hij niet dood is, leeft hij nog.

331.	 at	157
De Wolf en de Vos
In de tied, dat de dieren nog praoten konnen, was er ies ’n wolf en ’n vos. Zee 
hadden ’t eten binnen en laggen laank uut in de zunne282 te braoden. De vos 
vertelde, dat hij de veurige nacht ân ’t vechten ’ewest was mit de honnen283 van 
’n boer, maor dat hij er slecht of’ekoemen was; want de boer was zien honnen 
koemen helpen. 
“En as de minschen er heur mit bemeuien,” zee de vos, “dan is ’t gewoonlik mis; 
want teugen ’n minsche kù’j niks begunnen.”
“Och, wat zol ’t mij wezen!” zee de wolf, “iej bin ook zoo bange as ’n wezeltien. 
’t Mos mij maor ies gebeuren, ik zol ze de tanen284 laoten zien. Maor zee weten 
wel, dà’k neet zoo mak binne. Zee gaon mij uut de weg. Ik hè nog nooit ’n min-
sche ’ezien.”
“Poch maor neet zoo hard,” zee de vos, “’t zol oe wel net gaon as mij. Ik wol 
wel ies, dà’j ’n minsche teugenkwammen.”
“Dat wò’k ook,” zee de wolf.
“Nou, à’k er oe ’n plezier mit kan doen,” zee de vos, “dan zà’k oe wel ies ’n 
minsche laoten zien. Gaot morgenochend vrog maor mit mij.”
“Best,” zee de wolf.
D’ aandere morgen gingen ze vrog op reize. ’t Duurde neet lange of zee kwam-
men ’n old man teugen.
“Is dat ’n minsche?” vreug de wolf.
“Nee,” zee de vos, “dat is ’n minsche ’ewest.”
’n Oogenblikkien laeter kwammen ze ’n kiend teugen.

282 Zon.
283 Honden.
284 Tanden.
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“Is dat ’n minsche?” vreug de wolf weer.
“Nee,” zee de vos, “dat mot nog ’n minsche worden.”
Nog weer wat laeter kwam er ’n jaeger ân.
“Is dat dan ’n minsche?” vreug de wolf.
“Ja, dat is ’n minsche,” zee de vos, “trek er nou maor dapper op lus. Ik zal oe 
hier wel zoo lange wachten.”
De wolf gink op ’n loopien op de jaeger of, maor dee hadde hom gaauw in ’t 
vezier en doe hij hom onder ’t schot hadde - paf! - daor kreeg hij de volle laedinge 
in zien huud. 
“Hé!” docht de wolf, “wat gooit dee vent mij daor mit kleine steenties!” 
Maor hij gaf de moed daodelik neet verleuren en vleug weer op de jaeger ân. Paf! 
nog ’n schot - vlak in de kop. 
“Nou gooit hij mij werachtig zaand in de oogen,” docht de wolf, maor hij gaf ’t nog 
neet op en in ’n paer sprungen was hij bij de jaeger. Maor dee, ook neet links, truk 
gaauw zien saobel, en daor raanselde hij de wolf zoo ofgedreedekseld285 mit, dat het 
aarme beest één bloed en al bloed was en zo hard as hij kon op de vlocht gink.
“Nou, hoe is ’t ’egaon?” vreug de vos; “he’j hom goed te pakken ‘had?”
“Och, praot er mij neet van,” zee de wolf; “dat ha’k nooit ’edocht, dat ’n minsche 
zoo kwaod was. Eerst nam hij ’n lange piepe, en daor bleus hij in, en doe was ’t 
net, o’k wel honderd naolden in mien lichem kreeg. Dat deed hij zoo twee maol. 
En doe’k bij hom was, greep hij ’n ribbe uut zien lief, en overal daor hij er mij 
mit ânraekte, gink ’t er deur. Nee, dat was neet om uut te holden.”
“Zù’j ’t mij nou nog weer teugenstrieden, dat er teugen ’n minsche niks te begun-
nen is?” vreug de vos.
Maor de wolf gaf in ’t g’eel gien antwoord. Hij zat maor zien bloed of te likken 
en dee net of hij ’t neet heurde.

332.
Een Snijder286 in de Klem
Een dienstbode in een voornaam gezin aan de N. Z. Voorburgwal te Amsterdam, 
had verkeering aangeknoopt met een knappen kleermakersgezel. Onze gezel 
echter scheen ietwat de Mormonenleer aan te kleven, althans hield hij er - buiten 
het gezegd dienstmeisje - ook nog een ander meisje op na. Reeds was zulks aan 
het bewuste dienstmeisje verhaald, doch, niet geloovende aan de ontrouw haars 
minnaars, sloeg zij er niet eerder acht op, voor dat zij zich op een avond met 
eigen oogen overtuigd had. Dat zij woedend was, zullen vooral onze lezeressen 
wel begrijpen. Zij behield echter hare bedaardheid, deed alsof zij niets zag en 
bedacht, thuis komende, met hare kameraadske in denzelfden dienst een plan tot 

285 Begrijp: enorm, geweldig.
286 Kleermaker.
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wraakneming. Toen haar vrijer, een paar avonden later, volgens afspraak (mijn-
heer en mevrouw waren op eene partij) haar bezocht, liet zij niets blijken en 
hem in de keuken gaan. Eenigen tijd hadden zij daar zitten praten, toen er onver-
wachts hevig aan de schel werd getrokken. 
“O, hemel!” riep het meisje, “dat is mijnheer, waar u te bergen?... Naar den zol-
der, spoedig.”
Zoo gezegd, zoo gedaan. Onze vrijer scharrelde in ’t duister naar boven, ver-
school zich daar zoo goed mogelijk en hield zich zoo stil als een muisje. Een 
uur verliep, zonder dat hij in zijn onaangenaam logies iets anders vernam, dan 
’t dichtslaan van deuren en loopen op de trappen. Eindelijk kwamen de beide 
dienstboden heel stil naar boven en vertelden hem, dat mevrouw ongesteld287 
was geworden, te bed was gebracht, de docter er was en mijnheer bij haar bleef 
waken. Hem onder deze omstandigheden de deur uit te laten, was te gevaarlijk, 
waarom zij bedacht hadden hem in de groote waschmand met de windas288 naar 
beneden te laten. Hij behoefde geen zorg te hebben, zij gingen daar dagelijks mee 
om en de mand was wel bestand tegen duizend pond gewichts - en hij had maar 
kleermakersgewicht. Hoe onaangenaam hem zulk eene nederlating van vier ver-
diepingen ook was, overwon de angst van ontdekt te worden evenwel de vrees. 
Hij hurkte in de mand, hield zich krampachtig aan de randen vast en de nederda-
ling begon. 
Toen de mand zoowat halverwege was, hield de daling plotseling op en de stem 
van zijn liefste riep hem toe: “Nu hebt ge een mooi uitzicht, zie nu maar goed 
uit of ge uw lief naaistertje ook gearmd voorbij ziet gaan.” 
De windas werd vastgemaakt en de ontrouwe minnaar zweefde tusschen hemel 
en aarde. Zoo hing hij meer dan een uur in een doordringenden motregen, 25 
voet boven de straat, vol angst en vrees. Eindelijk daar kwam weer beweging 
in het touw, de mand daalde weer en met eene onzachte vaart rolden mand en 
snijder over de straatsteenen.
Of hij zijn naaistertje zijn avontuur heeft verteld en of hij nog de verkeering met 
het bewuste dienstmeisje heeft aangehouden, is onbekend, doch niet denkbaar.

333.
Een Parijsche Straatjongen
Een kind van zes jaren werd dezer dagen te Parijs wegens diefstal gearresteerd. ’t 
Was een kleine stumper en leelijk als een orangoutang. Hij had een paar laarzen 
gestolen, grooter dan hij zelf was, en toen de politieagent hem vroeg: “Waarom 
hebt gij gestolen?” antwoordde hij: “Omdat ik te klein ben om te werken.”

287 Ziek.
288 Lier, takelwerktuig.
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“Wat wildet gij met die laarzen aanvangen?”
“Wel verkoopen, lange slungel, een tamelijk domme vraag.”
Daarna stak de veel belovende knaap de handen in den zak, floot een deuntje en 
volgde den sergeant naar het politie-bureau.

334.
Zoo Niet Bedoeld
Een	heer	te	Londen	vroeg	bij	advertentie	in	de	Times	een	“jongen”	voor	het	kan-
toor.	Toen	hij	den	volgenden	morgen	op	het	kantoor	kwam,	vond	hij	aan	de	kruk	
van	de	deur	een	hangmand	hangen,	waaraan	een	brief	bevestigd	was,	die	niets	
anders	bevatte	dan	de	vraag:	“Kan	deze	u	dienen?”
De mand bevatte een prachtigen “jongen” van zes weken, dien de brave koop-
man terstond aan zijn verraste gade ter verpleging en opvoeding heeft gezonden. 
Om echter niet het gevaar te loopen, dat het voorbeeld van den eenen grappen-
maker mocht worden nagevolgd, heeft hij in een volgende advertentie den leeftijd 
bepaald van den jongen, dien hij wenscht.

335.
Tot engel gepromoveerd
Moeder (hare kinderen verklarende): “Een engel heeft een schoon gelaat, prach-
tige lokken en vleugels.”
Kind: “Hebben alle engelen vleugels, mama?”
Moeder: “Zeker, lieve meid, allemaal.”
Kind: “Maar waarom heeft onze gouvernante er dan geen? Papa zeit altijd als hij 
haar in de wang knijpt: Je bent een lieve engel.”
Moeder: “Zoo, zegt hij dat? Nu, dan zal ze vandaag nog vleugels krijgen - en 
morgen zal ze al weggevlogen zijn.”

336.	 sinsag	586
De Olde Tooverheks
’t Was ’n olde vrouwe. Op ’t ooge leek ze wel tachentig jaor. Zee leup mit ’n 
stokkien, ’t heufd bijnao op de grond.
Zee woende moederziele alleen in ’n klein huttien van paolen, stroo en heideplag-
gen, dat ’n heel ende buten ’t dorp stond.
Gien	boer	wol	heur	in	huus	hebben	en	gien	minsche	kwam	bij	heur;	want	zee	
kon	tooveren!
Nou is ze al lange dood, en ’t kleine huusien is verbraand: de kwaôjonges hebben 
er op ’n keer ’n paoschvuur van ’emaekt. Da’s al jaoren ’eleden; maor nog kan 
’k mij heur precies veur de geest trekken, zoo as ze daor zoemers in de deure 
zat naor de locht te staeren, of naor ’t dorpien, daor ze heur gelokkigste jaoren 
’esleten hef.
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Aarme vrouwe! wat hef ze in de leste daegen nog ’n bedroefd leven had! Lao’k 
’t oe ies even vertellen - net of ’t nou gebeurt.

Kiek: effen bezieden de weg, ’n heel ende buten ’t dorp, staot heur klein aar-
moedig huttien. Er is één raempien in en nog wel zonder ruten; ze bin er wel 
in ’ewest, maor de kwaôjonges hebben ze heur allemaole mit kleine steenties 
in’egooid. ’s Aovens gingen ze er mit ’n heele koppel naor toe en dee dan ’t eerste 
’n rutien kon inpotten,289 was de baos. Eerst leut ze Jannes de Lapper nog al ies 
gedurig koemen om er nijen in te zetten; maor dat hulp weinig, want alle aovens 
ging ’t weêr van veuren of ân. Griep, de diender, kon er ook niks ân doen; één-
maol zol hij er ies op passen, maor doe hef een van de jonges hom ’eraekt mit ’n 
dikke steen, net op de kneukels, hè, dat de stok hom uut de hanen290 vleug. Nao 
dee tied hef hij hom op ’n ofstaand ’ehulden. - En nou hef ze er maor papiertjes 
veur ’eplakt of plaankies teugen ’espiekerd.
’t	Aarme	minsche!	zee	gunnen	heur	’t	licht	in	de	oogen	en	de	zunne291	 in	heur	
kaemertien	neet;	’t	is	er	altied	nacht	in.	Gelokkig	zit	ze	in	de	deure,	nou	kù’we	
heur	ies	goed	opnemen.	Zee	drag	’n	old	verscheuten	kleetien,	dat	er	uutzig,	of	
ze	beter	daegen	’ekend	hef.	-	Old	is	ze,	heeld	old;	zee	 liekt	wel	tachentig	 jaor,	
maor	misschien	is	ze	ook	wel	tien	jaor	jonger,	want	’n	minsche	kan	soms	veule	
older	lieken	as	hij	is.	En	jao,	à’j	heur	in	dat	strakke	gezichte	kieken,	mit	dee	diepe	
rimpels	in	’t	veurheufd,	dan	mot	ze	’n	heel	stormachtig	leven	achter	de	rogge292	
hebben.	 Maor	 daor	 hef	 ze	 nooit	 van	 verteld.	 Ook	 weten	 er	 weinig,	 hoe	 heur	
eigenlike	naeme	 is.	“Olde tooverhekse,”	zoo	kennen	ze	heur	allemaole,	van	 ’n	
klein	kiend	of.
Hier in ’t kleine huusien hef ze nog zoo heel lange neet ’ewoend. Vrogger, doe 
ze uut dee groote stad ’ekoemen is - zoo as de minschen zeggen - hef ze ’n klein 
kaemertien in ’t dorp ’ehuurd. Daor hef ze ’n tiedlaank heel stillegies en ofge-
zunderd ’eleefd. Ommegaank mit de boeren hà ze weinig, want de geslepenste 
babbelaors konnen niks wiezer van heur worden, en doe bleven ze, d’ eene nao 
d’ aandere, weg. 
“’t Was ’n raere,” vertelden ze. - Eene was er maor op ’t heele dorp, daor ze 
gedurig kwam; dat was de vrouwe van Jan Jaopiks, dee heur nog al ies vaeke ’n 
maoltien eerappels of ’n huspottien toestopte. Jan Jaopiks zelles zag heur neet 
graeg; hij was altied inwendig bange veur heur ’ewest: “Zee kon soms zoo raer 
kieken.” Dat zeeden er meer; jao, er wordde op de koffievesietes293 al gaauw 

289 Ingooien.
290 Handen.
291 De zon, het zonlicht.
292 Achter de rug.
293 Koffie-visites.
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’eflusterd, “dat ze ’t neet op heur staon hadden.” ’t Leek net zo’n tooverhekse. 
Maor daor bleef ’t ’n tiedlaank bij.
Jan	Jaopiks	vrouwe	was	wiezer,	dee	lachte	wat	om	hekserije.	Zee	durfde	gerust	
heur	kleine	kientien294	ân	d’olde	vrouwe	te	geven,	as	ze	ies	even	achteruut	mos	
naor	de	beesten.	As	’t	Jan	maor	neet	zag,	want	dan	hà’j	de	poppen	ân	’t	daansen.	
Nee,	ze	geleuft	ân	gien	tooveren,	daor	hef	ze	’n	te	goeie	opveudinge	veur	’ehad	
bij	d’olde	meister,	waor	ze	altied	as	kiend	in	huus	’ewest	is.	Zie,	zee	is	eigenlik	
’n	vundelink.	Op	’n	morgen	-	da’s	nou	al	’n	vieftig	jaor	’eleden	-	lag	ze	in	’n	klein	
maantien	op	meisters	stoepe;	och,	zo’n	klein	lief	wormpien.	De	vleugelties	man-
keerden	er	maor	ân,	aanders	was	’t	net	’n	engeltien	’ewest.	Meister	hâ	zelles	gien	
kienders	en	doe	hef	hij	’t	kleine	stumpertien	as	zien	eigen	ân’eneumen.	Engeltien	
hef	hij	heur	ook	 ’eneumd.	 -	Nou	 is	de	olde	man	al	 lange	dood;	maor	gedurig	
denkt	ze	nog	ân	hom:	’t	was	zo’n	goeie	man	en	hij	hef	heur	zo’n	boel	 ’eleerd,	
daor	’n	aander	niks	van	wet.	En	as	ze	in	heur	eenzemheid	zit,	 is	 ’t	net	of	ze	’t	
hom	nog	heurt	zeggen,	as	er	over	tooverije	’espreuken	wordde:	“Zonder	Gods	
wille	zal	er	gien	haor	op	ons	heufd	’ekrenkt	worden.”
Nee,	Engel	geleuft	er	ook	niks	van,	maor	heur	man	zooveul	te	meer,	al	is	’t	aêrs	
’n	goeie	kerel.	Och,	’t	was	hom	ook	mit	de	paplepel	as	’t	waore	in’egeven.	Zien	
moeder	geleufde	er	ook	zoo	staark	ân:	dee	was	zelles	al	ies	betooverd	’ewest!	-	Wat	
’n	moeder	vertelt,	geleuft	’n	kiend	zoo	graeg,	en	wà’j	as	kiend	geleuven,	gaot	er	
nooit	goed	weer	uut.	-	Engel	hâ	’t	er	wel	zoo	vaeke	mit	hom	over	’ehad,	maor	daor	
was	niks	ân	te	doen	’ewest	-	en	daoromme	leut	ze	de	olde	vrouwe	maor	bij	heur	
koemen,	as	hij	neet	t’huus	was.	“Wat	het	ooge	neet	zig,	deert	het	harte	neet.”
Och, ’t moch neet eens lange duren. ’t Heele kleingien was ies ongesteld ’ewor-
den, en Jan hâ de “olde tange” - zoo neumde hij heur altied - effen te veuren 
toevallig bij de wiege ’ezien, ’t haantien van de kleine in heur groote, gele vingers. 
’t Was wel weêr ’ebeterd, Goddaank! maor hij hadde heur toch veur de securig-
heid295 verbeuden om ooit weer ’n voete over zien drumpel te zetten.
En ’t was net of ’t spul sprak: om deezelfde tied was ’t van flusteren tot schreeu-
wen ’ekoemen, dat de olde vrouwe ’n tooverhekse was. Jao, ’t was wel waor, want 
’n klein jongien - vertelden ze - hâ ze ’n appel ’egeven, o zo’n mooie bellefleur!296 
en zee had er bij ’ezegd, dat hij hom gaauw op mos eten. Maor de moeder hâ ’t 
gelokkig ’ezien en dee was wiezer ’ewest: zee hâ de mooie appel in ’n komme 
op ’t kammenet297 ’elegd, en d’ aandere morgen - ’t is waor gebeurd! - d’ aandere 
morgen lag er ’n dikke, gele padde in. Hè! ’t is om te griezelen! Zóó veurzichtig 
moe’j wezen!

294 Kindje.
295 Zekerheid.
296 Appelsoort met een heldere kleur.
297 Kabinet (kast).
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Van dee tied of wol gien minsche heur meer in huus hebben. As ze op de straote 
kwam, reupen de moeders heur kienders in huus, en as ze op ’n boerenaarve 
ofkwam, worden de baandeldeuren298 dichte ’egooid, dat ze neet bij de beesten 
kon koemen; want om de zeuven jaor - wordt er ’ezegd - moên de tooverheksen 
er eene leveren, ’n minsche of ’n beest, en as ze ’t neet doen, dan komp Haansien 
mit de peerdepoote299 en draeit heur effenties de nekke omme. De aandere mor-
gen zitten ze op ’n stoel veur ’t bedde, ’t heufd naor de verkeerde kaant.
’t Kaemertien mos ze ook uut, want zee kon de hure neet meer betaelen. Vrog-
ger braeidde ze nog al ies veur ’n aander, maor dat was ook daon, nou de boeren 
wusten, dat ze mit de Kwaô300 ommegonk. As de kousen ies betooverd wassen!
’n Paer medeliedende minschen - sommigen zeggen, dat Jaopiks Engel ’t betaeld 
hef - hebben heur buten ’t dorp ’n klein huttien neêr’ezet, en daor woent ze nou 
al sedert jaoren.

’t Is aovond.
De olde tooverhekse - zoo zù’we heur nou ook maor neumen - zit bij d’ heerd 
in ’t vuur te kieken. Da’s wel aordig à’j niks te doen hebben. A’j zoo in de gleun-
dige301 kolen staeren, dan kù’j er alles uut maeken, en oe strakker ò’j kieken, hoe 
meer figuren ò’j zien en hoe vremder of ze worden. Misschien zig ze er heur 
heele leven wel in. En dat leven, o! ’t is ’n droom ’ewest, maor ’n aekelige, wilde 
droom - Och, hadde heur moeder maor wat langer ’eleefd, dan zol alles neet zoo 
verkeerd ’eloopen hebben; dan zol heur vaeder neet zoo ân de draank ’ekoemen 
hebben. Alle aovens gink hij de deure uut, doe zien vrouwe dood was, en dan 
kwam hij soms de heele nacht neet weêr t’huus. En doe de leste cent op was, doe 
’t leste stok huusraod in de uutdraegerswinkel302 stond, doe wordde hij zoo ziek 
en kon gien cent meer verdienen. Medelieden was er neet, want was er ééne deur 
eigen schuld ongelokkig ’eworden, dan was ’t heur vaeder ’ewest. - Och, as heur 
moeder nog maor ’eleefd hadde, dan zol ’t zoo areg neet ’eloopen hebben! - En 
doe hij daor zoo ziek neerlag en gien minsche helpen wol, kwam er ’n heer in 
huus, och, zo’n aordige heer! en dee gaf heur geld, geld veur brood en veur ’n 
heele boel dingen meer. - Zee was doe nog maor ’n kiend, zeuventien jaor!
Kiek,	nou	gleuien	heur	oogen	as	’t	vuur	ân	d’	heerd,	en	zee	balt	de	voesten,303	net	
of	ze	hom	daor	zig	in	de	gleundige	kolen.	“O,	dee	vaalschaord!	dee	verleider!	As	
ze	hom	zoo	ies	zag	as	daor	in	’t	vuur,	hè!	...	want	wat	zee	’eworden	is,	dat	hef	hij	

298 Baanderdeur, grote schuurdeur.
299 Hansje met de paardenpoot is een taboenaam voor de duivel.
300 De Kwade, de duivel.
301 Gloeiende.
302 Winkel met oude huisraad, kleding e.d.
303 Vuisten.
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heur	’emaekt!	-	En	heur	kiend,	o	God!	zo’n	mooi	kiend,	hef	ze	...”
Heurde ze daor neet wat op de weg? Nee, dat zal verbeelinge ’ewest hebben.
Kiek, net as ’t vuur: zwarte rook, heldere vlammen, knapperende vonken, gleun-
dige kolen, wilde, vremde figuren - zóó is heur leven ’ewest. Maor nou is ’t gaauw 
uut’evlamd.

St! ...
’t Is toch gien verbeelinge ’ewest. Op de weg, van de kaant van ’t dorp, komp 
volk ân. Jonges bin ’t neet; ’t bin volwassen kerels en zee hebben stokken, gaf-
fels en heuivorken in de haand. Jan Jaopiks is veurân en schient het heufd van de 
troep te wezen.
“Minschen!” zeg hij, “pas goed op, dat ze neet hier of daor uut ontsnapt. Daor 
’n aander pas mit de haand deur kan, gaot dat heksegoed heelemaol deur.”
“Jao,	daor	kan	ik	oe	wat	van	vertellen,”	zeg	’n	aander;	“doe	ze	nog	op	’t	dorp	
woende,	mos	ik	ies	bij	heur	wezen;	eerst	keek	ik	deur	de	blienden	of	ze	er	wel	
in	was.	Jao,	zee	zat	er.	En	doe’k	de	deure	lus304	’edaon	hadde,	leup	er	’n	groote,	
zwarte	katte	op	d’	heerd	en	zee	was	vort!”
“En ik heb heur ies op ’n bessemstok uut de schorsteen zien koemen,” schreeuwt 
’n darde, “doe gink ze naor Pesse305 om mit de Duvel te daansen!”
“En mien schaop het ze betooverd!” rop Geert de Maauwert; “dreemaol hef ze 
’t over de kop ’estreken, en ’t aarme beest hef gien gezond ure meer had.”
“En mien kiend hef ze naor ’t kaarkhof ’ebrocht,” zeg er weêr eene.
“En mien vrouwe hef ze behekst,” rop Jan Jaopiks weêr; “maor mit306 zal ze, beter 
maeken zal ze heur weer, of aanders! ... neet levendig komp ze uut mien vingers!”

Nog altied zit de olde vrouwe in ’t vuur te staeren. ’t Leste vonkien is uut’egleuid 
en ’t kleine laampien begunt zoo donker te branen. Jao, donker, zoo is in de leste 
jaoren heur leven ook ’ewest. Eenzem, zoo as ze daor nou zit, hef ze al zoo lange 
’ezeten. Gien minsche komp bij heur; allemaole kieken ze heur mit de nekke ân, 
allemaole mieden ze heur as de pest. - Och, dat onze Lievenheere heur nou maor 
opeischte, dan was al dee ellende veurbij. Zee hef de rust nou wel verdiend. In 
de leste jaoren hef ze genog ’eleden, om de zunde van heur heele leven te boeten. 
En mit de dag wordt ze zwakker. Wat is ze nog meu van strak, dat ze effenties 
naor ’t dorp ’ewest is, effentjes maor naor Jaopiks Engel - misschien veur ’t leste! 
- Zee mog er wel neet in huus koemen, maor zee kon ’t neet langer uutstaon. - 
Gewoonlik krig ze alle weken ’n maantien307 mit eerappels en ook nog wel ies 

304 Open.
305 Pesse (Drente): dorpje ten noorden van Hoogeveen.
306 Mee.
307 Mandje.



320 Vertelcultuur in Nederland

wat aanders. Dat brengt heur de knecht van Jan Jaopiks. Hij hef nooit willen 
zeggen van wee of ’t komp, maar ’t kan alleen van Engel wezen; aanders is er gien 
minsche, dee medelieden mit heur hef. Maor eergister was de weke al omme, en 
doe hef ze niks ’ekregen, en gister ook neet en van daege nog neet. Och, ’t is 
niks, eten hef ze nog wel en ’t wil er toch ook neet best meer deur. Maor Engel 
mos ziek wezen, dat hef ze ân heur zelles ’eveuld. Nee, dat kon ze neet langer 
uutstaon. In schemeraovend is ze er effen naor toe ’eloopen. Jan Jaopiks was de 
deure uut, dat truf gelokkig. - Jao, ’t was wel zoo: Engel was ziek; neet slim,308 
Goddaank; zwaor verkolden. Och, wat was ze bliede, dat ze d’olde stumper nog 
ies zag. Maor zee mos heur veural neet ongerust maeken en gaauw weer vort 
gaon; want zee wust wel hoe Jan was. As hij heur zag, was er gien hemelsche 
raod toe! - Nee, Jan hef heur neet ’ezien; zee is de schuurdeure weêr uut ’egaon 
en stillegies naor huus toe; wel tienmaol hef ze ’erust op heur stokkien, zóó meu 
was ze. Maor al hef Jan Jaopiks heur neet ’ezien, ’n aander wel, en veur dat hij 
thuus was, wust hij al, dat de olde tooverhekse in zien huus ’ewest was. Doe is 
hom in eens ’n locht op’egaon: zien vrouwe was betooverd! En Geert de Maau-
wert zee ’t ook. - Er was maor een middel op om heur weer beter te maeken: 
hij mos de hekse in huus zien te kriegen en mit ’t mes op de keel noodzaeken, 
om zien vrouwe weer te genezen. De Duvelbaander309 haelen was ook wel goed, 
maor in dee tied zol ze kunnen staarven. Nee, zee mossen heur zelles hebben! - 
En mit ’n man of tiene bin ze er op uut’egaon om heur op te haelen.
Nou bin ze er.
Eene van de troep klimt op ’t dak en legt ’n plaanke op de schorsteen; zee moch 
er aanders ies uutvliegen in de gedaonte van ’n kraeie.
“Zie zoo, gao nou oen gaank maor!”
Bons! ’n trap op de deure.
Gien antwoord.
Nog ies weer: bons!
“Er uut, olde tooverhekse!”
“Jonges, maek vort,310 aanders veraandert ze heur,” zeg er eene.
“A’j ’n katte of ’n hond zien,” rop Jan Jaopiks, “stik er dan maor gerust op in. 
’n Hekse kù’j toch neet kepot maeken. A’j heur van aovend dood slaon, is ze 
morgenochend weer levendig!”
“Er uut, olde tooverhekse!”
Nog ’n trap: bons! Daor vlig de deure lus, dee van binnen op de grundel zat.
Daor zit ze nog op de stoel bij de kolde heerd.
Waoromme gaon de helden er nou neet in? Waoromme stooten ze nou neet toe 

308 Niet ernstig.
309 Duivelbanner, exorcist.
310 Schiet op.
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mit heur vorken en gaffels? De deure is jommers lus en daor zit ze. Kiek, daor 
staon ze nou, net of ze ’n slag van de meule ’ehad hebben. ’t Olde minsche mot 
eerst nog vraogen, wat ze van heur hebben willen.
“Wà’k van oe hebben wil,” zeg Jan, dee ’t eerste de vieve weêr bij mekaere hef, 
“wà’k van oe hebben wil? Vraog iej dat nog? Iej hebben mien vrouwe betooverd 
en iej zullen mit om heur weer beter te maeken, of aanders ...!”
“Och God, mien jonge!” zeg ze, “à’k dat in mien macht hadde, dan zol ze nooit 
’n ongezond ure weêr hebben.”
“Alloo, mit, duvelskiend, kom!”
“Ik kan neet,” krit ze, “heb toch medelieden mit ’n old minsche.”
“Zaggies ân, Jan!” zeg er eene, “ik geleuve zoo waor, dat ze ziek is.”
“Ik wil er niks meer mit te doen hebben,” zeg ’n aander, “kiek ze ies wit worden 
en kiek dee oogen ies raer staon.”
“O God, zee staarft! Toe Jan, vraog heur nog wat.”
Miteen loopen ze weg en laoten Jan alleen veur ’t gelag zitten.
En Jan: “He’j mien vrouwe dan neet betooverd?”
“Nee” schuddet ze mit heur gries heufd.
“Wat he’j dan strakkies in mien huus ’edaon, bij mien vrouwe?”
Daor	slat	ze	de	oogen	weêr	op,	en	mit	inspanninge	van	al	heur	kracht	flustert	ze:	
“’t Is mien kiend!”
Nou zakt ze in mekaêre - dood! - En ’t laampien op de taofel gaot uut - van de 
tocht - 

De aandere morgen wordde er in ’t dorp verteld, dat de olde hekse dood was. De 
zeuven jaor wassen omme ’ewest en zee had er gien ééne kunnen leveren.

Verteller: J.W. Smitt
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Amersfoort (Utrecht)
Beroep: eigenaar van import- en exportbedrijf van thee (“De Theestruik”)
Datum van inzending: 31 januari 1894
Aantal verhalen: 1

337.	 at	926B*	&	tm	2602
De legende van de kei
De inwoners van Amersfoort hebben de bijnaam van “Keientrekkers”, welke 
naam vermoedelijk ontleend is aan de volgende legende:
Het was een feit dat op een der pleinen van het stadje een kolossale kei begraven 
lag. De aanwezigheid van deze steenklomp wekte de nieuwsgierigheid van eenige 
ingezetenen zoodanig op, dat men besloot deze op te graven. Aldus geschiedde; 
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na lang graven vond men de kei en zag men dat er deze regelen opgeschreven 
stonden:

“Zag je mij van onderen, wat zou je je verwonderen.”

Voor de weetgierige delvers was dit voldoende om alle pogingen in ’t werk te stel-
len de steenmassa om te trekken, hetgeen na zeer veel moeite eindelijk gelukte. 
Men bekeek de kei en zag dat er nu op geschreven stond: 

“Oh! wat ben ik blij, dat ik lig op mijn andere zij!”

[...]
De kei-legende heb ik uit de mond van een onzer dienstboden vernomen ± 15 
jaar geleden; ik was toen nog thuis te Amersfoort, de meid was een keientrekster 
van geboorte, ze kon het dus weten.

Verteller: Mej. Mies F. Sprenger
Woonplaats: Maastricht (Limburg)
Datum van inzending: juli 1894
Aantal verhalen: 4

338.	 INSAG	450
Joffer zonder kop; de legende van Valkenburg’s ruïne
In ’t jaar 1353 verkocht Vrouwe Philipota hare rechten aan den Heer van Schoon-
vorst. Hare jongste zuster, Elisabeth van Valkenburg, in een klooster in Duitsch-
land vertoevende, was bij het vernemen der tijding dat het vaderlijk erfgoed aan 
vreemden verkocht was, zoo ontroerd dat zij het verstand verloor. Het heimwee 
deed haar in ’t geheim het klooster verlaten en zoo kwam de zinnelooze in de 
voorvaderlijke burcht, waar ze in een vleugel van het reusachtige gebouw haar 
intrek nam en ’s nachts weeklagend ronddoolde. Het witte nonnenkleed werd 
dan opgemerkt, terwijl het hoofd, door de zwarte huif311 omhuld, onzichtbaar 
was, vandaar de naam...
Zoo doolt de arme Joffer reeds eeuwen en eeuwen door de verlaten hallen en pui-
nen en angstig staart de landman312 bij middernacht op naar den hoogen Dwingel 
en luistert sidderend naar het klagend weegeluid dat door de oude wallen weer-
kaatst wordt...

311 Kap, hoofddeksel.
312 Boer.
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339.	 sinsag	1293
Ook rijdt in Maastricht volgens overlevering elken nacht klokslag 12, een wagen 
door een deel der stad. Wee dengenen die in aanraking met den zweep van den 
koetsier komt, want onmeedoogenloos wordt hij of zij in den wagen gezet en 
medegevoerd naar “de ijzeren juffrouw” (natuurlijk een van de bekende folter-
werktuigen, die waarschijnlijk vroeger even buiten de stad heeft gestaan).

340.
Ook moet er te Maastricht een spook of geest huizen, bekend onder den naam 
“Blanke Modder”. Sommigen weten vreeselijke verhalen te doen. De Blanke 
Modder doet zich onder verschillende gedaanten voor, o.a. ook als een in ’t zwart 
gekleed vrouwtje met sluier of falie313 voor het gezicht. Zij vraagt niets, doch 
houdt smeekend de hand op. En met een ernstig gezicht vertellen nog heden ten 
dage menschen, dat zij zelf ooggetuigen zijn geweest, dat zij, toen ze een aalmoes 
aan het bewuste vrouwtje gaven, zagen dat zij naast hen voortliep en steeds langer 
werd. Het vreeselijke is echter, dat dan in het hoofd, dat hoog boven hen uitstak, 
een paar vurige oogen zichtbaar waren. 

341.	 sinsag	450	&	sinsag	1128
De ziel van Reginald, legende uit de 13e eeuw
Waleram en Reginald woonden op het oude burchtslot “Valkenburg”. Beide 
broeders hadden de schoone Alix, dochter van den graaf van Gulik, lief; beiden 
vroegen haar ten huwelijk. Waleram was de gelukkige, die hare hand verwierf en 
de jonge echtgenoote in triomf naar het vaderlijk slot voerde. Dit deed Reginald 
zoozeer in woede ontvlammen, dat hij besloot zich te wreken.
Toen het bruidspaar op reis was, verborg hij zich in het slot op den Dwingel (een 
gedeelte van den berg bij Valkenburg waar men nu nog de ruïnen van het oude 
slot kan zien) en toen de jonggehuwden van hunne reis terugkwamen, sprong 
hij te voorschijn en stak hen beiden beurtelings den dolk in het hart. Waleram 
had nog de kracht zijn rechterhand op de bloedende wonde te leggen en ze ver-
volgens op het voorhoofd zijns broeders te drukken. Hierna zonk hij naast zijne 
bruid neer.
Reginald deinsde terug voor zijne daad, boog zich over de schoone Alix en sneed 
een lok van het golvend haar. Na het uitstooten van een akeligen gil ontvlood hij 
de burcht. Den volgenden morgen heerschte er eene groote ontsteltenis en droef-
heid op den Dwingel want het jonge bruidspaar was algemeen bemind. Elkeen 
verdacht Reginald doch men zocht hem te vergeefs.
In het Ravenbosch leefde een heilig kluizenaar die bijna dag en nacht voor het 
altaar bad. Middernacht had geslagen toen er hevig aan de deur werd geklopt 

313 Zwarte sluierdoek (een falie kan ook een mantel met kap zijn).
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en eene stem smeekte binnen gelaten te worden. De kluizenaar deed open en 
herkende dadelijk Reginald van Valkenburg, die hem vol wanhoop het ontzet-
tende drama vertelde. Het teeken op zijn voorhoofd was onuitwisbaar. Na alles 
gehoord te hebben, zeide de kluizenaar: “Blijf hier tot ik den Heer gevraagd heb 
door welke boetedoening gij u met Zijne rechtvaardigheid kunt verzoenen.” Na 
een lang gebed, sprak de kluizenaar: “Ziehier wat de Heer u gelast: Als nederige 
boeteling zult ge u naar het noorden begeven, steeds zult ge in die richting voort-
gaan tot de grond aan uwe voeten zal ontbreken en dan zullen de omstandighe-
den u verder helpen.” 
Nadat Reginald de haarlok van Alix in de Godslamp had verbrand, stapte 
hij verder op het onbekende pad. Buitengekomen plaatsten zich twee mensche-
lijke gedaanten naast hem. De geest aan zijne linkerzijde spiegelde hem allerlei 
genoegens der jeugd, riddervermakelijkheden, enz, voor. Die aan de rechterzijde 
spoorde hem aan tot boetedoen. 
Weken en weken wandelde hij in dit gezelschap voort tot op zekeren dag de 
grond onder zijne voeten ontbrak en hij aan een grooten oceaan kwam. Daar 
naderde een bootje en de man die er in zat, gaf hem een teeken tot instappen. 
De boot bleef liggen bij een groot zwart schip op den oceaan. Op ’t dek stond 
een tafel en een paar stoelen waarop de geheimzinnige geesten plaats namen. De 
zwarte gestalten haalden een beker en dobbelsteenen te voorschijn en begonnen 
te dobbelen om de ziel van den moordenaar.
En zoo drijft het sombere vaartuig, zonder stuurman, zonder roer, op de baren. 
Zes eeuwen drijft het daar reeds en menigmaal zien de zeelieden die de Noord-
zee bevaren van verre het spookschip de golven doorklieven en in ’t verschiet 
verdwijnen. Wanneer de klok middernacht heeft geslagen, gaat er nog telkens een 
kreet op, geslaakt door een trillende menschelijke stem, en aan de vier hoeken 
klinkt het door de eeuwenoude hallen en torens des ruine te Valkenburg: “Moor-
denaar, moordenaar.” Twee blauwe vlammetjes begeleiden overal die wraakkre-
ten en ruim zeshonderd jaar hoort men op het bepaalde uur, die kreten en dwalen 
de vlammen rond de puinen.

Verteller: Mej. A.J. Starck
Woonplaats: Bennekom (Gelderland)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 13 april 1892
Aantal verhalen: 1

342.	 at	2010	i	a
Er was eens een man, die was niet wijs
En bouwde zijn huisje op het ijs,
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En toen hij toen dat huisje had,
Toen wou hij, dat hij een hennetje had.
“Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”314

En toen hij toen dat hennetje had,
Wou hij, dat hij een haantje had.
“Pelikaan, zo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

Toen hij toen dat haantje had,
Wou hij, dat hij een zwaantje had,
“Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

Toen hij toen dat zwaantje had,
Wou hij, dat hij een koe had.
“Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

Toen hij toen die koe had,
Wou hij, dat hij een kalf had,
“Dukdalf, zoo heet mijn kalf,
Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

Toen hij toen dat kalf had,
Wou hij, dat hij een paard had.
“Zwartstaart, zoo heet mijn paard,
Dukdalf, zoo heet mijn kalf,

314 Mandje (met hooi).
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Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

Toen hij toen dat paard had,
Wou hij, dat hij een wagen had.
“Altijd-dragen, zoo heet mijn wagen,
Zwartstaart, zoo heet mijn paard,
Dukdalf, zoo heet mijn kalf,
Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

Toen hij toen dien wagen had,
Wou hij, dat hij een knecht had.
“Altijd recht, zoo heet mijn knecht,
Altijd-dragen, zoo heet mijn wagen,
Zwartstaart, zoo heet mijn paard,
Dukdalf, zoo heet mijn kalf,
Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

Toen hij toen die knecht had,
Wou hij, dat hij een meid had.
“Welbereid, zoo heet mijn meid,
Altijd recht, zoo heet mijn knecht,
Altijd-dragen, zoo heet mijn wagen,
Zwartstaart, zoo heet mijn paard,
Dukdalf, zoo heet mijn kalf,
Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”
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Toen hij toen die meid had,
Wou hij, dat hij een vrouw had.
“Altijd trouw, zoo heet mijn vrouw,
Welbereid, zoo heet mijn meid,
Altijd recht, zoo heet mijn knecht,
Altijd-dragen, zoo heet mijn wagen,
Zwartstaart, zoo heet mijn paard,
Dukdalf, zoo heet mijn kalf,
Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

Toen hij toen die vrouw had,
Wou hij, dat hij een kind had.
“Welbemind, zoo heet mijn kind,
Altijd trouw, zoo heet mijn vrouw,
Welbereid, zoo heet mijn meid,
Altijd recht, zoo heet mijn knecht,
Altijd-dragen, zoo heet mijn wagen,
Zwartstaart, zoo heet mijn paard,
Dukdalf, zoo heet mijn kalf,
Loop-maar-toe, zoo heet mijn koe,
Witte veeren draagt mijn zwaan,
Pelikaan, zoo heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,
’s Avonds in een dichte kooi en ’s morgens in een bennetje.”

En toen hij toen dat alles had,
Verdronk hij in het Kattegat!

Verteller: Alex J. Stibbe
Woonplaats: Meppel (Drente)
Datum van inzending: 1 februari 1893
Aantal verhalen: 2

343.	 at	295
Waarom ’t koffieboontje een barstje in ’t buikje heeft
Koffieboontje, Stroohalmpje en Kooltje Vuur gingen arm aan arm wandelen. Zij 
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kwamen bij een water en moesten daarover heen. 
“Wacht”, zei ’t Strootje, “ik zal over ’t water gaan liggen, dan kunnen jelui over 
mij heen loopen.”
Zoo gezegd, zoo gedaan. ’t Strootje ging liggen en ’t Kooltje Vuur ging er ’t eerst 
over, maar toen ’t midden op ’t Strootje was, vloog dit in brand. ’t Kooltje viel 
in ’t water en doofde uit. ’t Koffieboontje lachte van belang en zoo hard, dat zijn 
buikje barstte. (Zeker tot straf!)

344.	 sinsag	414
Van de Hand Boven ’t Graf
Een kind had zijn ouders geslagen en toen het nu dood was, groeide de hand 
waarmee hij geslagen had, boven zijn graf uit!

Verteller: A. van der Swalme
Woonplaats: Middelburg (Zeeland)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Vlissingen (Zeeland)
Geboortejaar: 1840
Beroep: arts
Datum van inzending: 6 februari 1896
Aantal verhalen: 4

345.	 sinsag	533
Vrij algemeen geloofde men vroeger (nu nog?) in Walcheren aan het “boterha-
len”, d.i.: dat sommige personen (door de “zwarte kunst”) de boterdeelen uit het 
karnsel van anderen tot zich konden trekken; wilde bij ’t karnen de boter zich 
niet goed afzetten, dan was genoemd “boterhalen” daarvan de schuld!

346.	 sinsag	539
Gebannen
Zoo meende men ook (nog onlangs hoorde ik hiervan een voorbeeld): dat er 
sommige stukken land waren, die men ter middernacht betredende “niet meer 
kon verlaten”.

347.	 sinsag	182
Zoo zouden dwaallichtjes (in Walcheren, Zuid-Beverland en Tholen stalkaarsen 
geheeten, doch zelden voorkomende!) zieltjes van jonggestorven kinderen zijn. 
(Dit geloof schijnt o.a. onder Serooskerke in Walcheren nu nog niet geheel ver-
dwenen!)
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348.	
Vóór eenige dagen vernam ik van ’t nog alhier ten platten lande voortbestaan 
eenen (mij nog niet bekend geweest zijnde) bijgeloovige meening, en haast mij u 
deze mede te deelen als vervolg op vroegere eensgelijke bijdragen.
’t Betreft eene soms bij esschenhakhout voorkomende abnormiteit in groei, 
waarbij dan nl. soms de “ronde” doorsnede der takken in eene ovale of soms zelfs 
platte overgaat, en ook wel eenige jonge takken tot eene platte plaat samengroe-
ijen - en zulks waarschijnlijk als gevolg van té veel voedings sappen (bij andere 
houtsoorten komt zulks - meen ik - nooit voor!). Vele eenvoudige zielen geloof-
den (en waarschijnlijk enkelen nog wel!) dat zulks aan bovennatuurlijke oorza-
ken was toe te schrijven: “dat dan namelijk: de meerminnen er over gereden heb-
ben.”

Verteller: J. Tak
Woonplaats: Tuitjenhorn (Noord-Holland)
Beroep: dagloner
Datum van inzending: 20 maart 1894 en 2 april 1894
Opmerking: De verhalen zijn steeds opgeschreven door J. Tak, maar enkele bege-
leidende brieven zijn van de hand van zijn vriend A. Strooper Azn. In een brief in 
het handschrift van Tak staat te lezen (spelfouten zijn hier gehandhaafd): “Vriend 
Boekenoogen, daar wij uit u laatste schrijfven vernomen hebben, dat u ook rijm-
men verlangde van het eenen dorp na het ander, zoo ben ik zoo vrij weest om 
hier mee te beginnen. Of het in u smaak valt, weet ik niet. Dat als gij er meer van 
verlangd, dan kunt gij er meer van krijgen, want daar is noch veel meer an. Ik 
wenschte wel, dat gij in Alkmaar woonde, want dan had ik wellicht al eens bij 
u geweest. Maar Leiden is mij te ver om de koste, want dat kan ik niet betalen, 
want ik ben maar een arme daglooner. U vriende Tak en Strooper.”
Aantal verhalen: 2

349.	 at	2030
Broeder en zuster zouden zamen kamer vegen. Toen vonden zij een gouden pen-
nenje. En voor dat pennenje kochten zij een konijntje. Maar het konijntje wou 
niet in ’t hokje gaan. 
Toen gingen ze na de hond. 
“Hond, wil jij ons konijntje bijten? Het konijntje wil niet in ’t hokje gaan.” 
“Neen,” zei de hond. 
Toen gingen ze na de stok. 
“Stok, wil jij de hond eens slaan? De hond die wil geen konijntje bijten, het 
konijntje wil niet in ’t hokje gaan.” 
“Neen,” zei de stok. 
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Toen gingen zij na ’t vuur. 
“Vuur, wil jij die stok eens branden? Stok die wil geen hond slaan, hond die wil 
geen konijntje bijten en konijntje wil niet in ’t hokje gaan.” 
“Neen,” zei het vuur. 
Toen gingen zij naar ’t water. 
“Water, wil jij geen vuur uit winken? Vuur dat wil geen stokke brande, stokke 
wille geen honde slaan, honde wille geen konijntje bijten en konijntje wil niet in 
’t hokje gaan.” 
“Neen,” zei het water.
Toen gingen zij naar de os. 
“Os, wil jij geen water drinken? Water wil geen vuur uitwinken, vuur dat wil 
geen stokke brande, stokke wille geen honde slaan, hond die wil geen konijntje 
bijten en konijntje wil niet in ’t hokje gaan.” 
[“Neen,” zei de os.]
Toen ginge zij naar de lijn. 
“Lijn, wil jij geen os gaan zeelen? Os die wil geen water drinken, water wil geen 
vuur uit winken, vuur dat wil geen stokke brande, stokke wille geen honde slaan, 
hond die wil geen konijntje bijten en konijntje wil niet in ’t hokje gaan.” 
[“Neen,” zei de lijn.]
Toen ginge ze na de muizen. 
“Muizen, wille jelui geen lijn kappen? Lijn die wil geen os gaan zeelen, os die wil 
geen water drinken, water wil geen vuur uit winken, vuur dat wil geen stokke 
brande, stok wil geen konijntje bijten en konijntje wil niet in ’t hokje gaan.” 
“Neen,” zeide de muizen. 
Toen gingen ze na de kat. 
“Kat, wil jij geen muizen vangen? Muizen willen geen lijne kappen, lijnne wille 
geen os gaan zeelen, os die wil geen water drinken, water wil geen vuur uit win-
ken, vuur dat wil geen stokke brande, stok die wil geen hond slaan en de hond 
die wil geen konijntje bijten en konijntje wil niet in ’t hokje gaan.” 
“Neen,” zei de kat. 
Toen gingen ze na de villeman.315 
“Villeman, wil jij die kat eens villen? Kat die wil geen muizen vangen, muizen 
willen geen lijne kappen, lijnne wille geen os zeelen, os die wil geen water drin-
ken, water wil geen vuur uit winken, vuur dat wil geen stok brande, stok die 
wil geen hond slaan, hond die wil geen konijntje bijten en konijntje wil niet in 
’t hokje gaan.” 
“Neen,” zei de villeman. “Maar als ik die kat vil mag ik dan zijn huid hebben?” 
“Ja.” 
“Goed, dan zal ik hem villen.”

315 Vilder, iemand die dieren vilt.
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Maar toen ging de kat dadelijk achter de muizen, de muizen gingen aan de lijn 
te kappen, de lijn die wou de os wel zeelen, de os die wou wel water drinke, ’t 
water wou wel vuur uitwinken, vuur dat wou wel stokke brande, de stok die wou 
de hond wel slaan, de hond die wou het konijntje bijten en het konijntje wou 
dadelijk in ’t hokje gaan.

350.	 at	2010	i	a
Daar was een mannetje niet goed wijs,
Hij bouwde zijn huisje op het ijs
Maar tusschen dooijen en vrieszen,
Toen moest hij zijn huisje verlieszen.
Hij had een wijf
Die heet stokstijf,
Hij had een kind,
Die was bemind.
Wel-verblijd heet zijn meid,
Wel-verbrecht heet zijn knecht,
Houtdrager heet zijn wagen,
Vlassehaartje heet zijn paardje,
Boe, boe, zeide zijn koe,
Dikdalf heet zijn kalf.
Raap heet zijn schaap,
Witte veren draagt zijn zwaan,
Kukelekaan zeide zijn haan,
Kirrekik zeide zijn kip,
’s Avonds in de vogelekooi
’s Morgens in een mandje hooi.

Verteller: Vrouwe C.L.J.M. Thorbecke - Van Cats de Raadt
Woonplaats: Zaandam (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Oud-Beierland (Zuid-Holland)
Inzender: Abraham Opprel uit Dordrecht (zie hiervóór)
Datum van inzending: 26 maart 1902
Aantal verhalen: 3

351.	 tm	2500*
En toen kwam de olifant met zijn snuit
En die blies het hele vertelseltje uit!
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352.	 sinsag	626
Vrouw Vink te Oud-Beierland werd beschuldigd, hare zieke meid te hebben 
betoverd. Om te weten te komen, of de beschuldiging waar was, deden de ouders 
van deze meid in een ijzeren pot met koud water eene levende kip en zetten 
de pot op ’t vuur. Indien vrouw Vink, intusschen de kip nog niet was omgeko-
men, hun drempel overschreed met een ziekenkostje voor hunne dochter, was de 
vrouw schuldig en zouden ze haar mishandelen. Vrouw Vink was recht van lijf 
en leden!! 

353.	 sinsag	580
Eene zekere vrouw Kaducks (een gedrocht) werd te Oud-Beierland beschouwd 
te zijn eene tooverheks. Een boekverkooper en nog meer menschen te Oud-Beier-
land waren volgens ’t volk beeldwit,316 dat zijn, geloof ik, menschen, die des nachts 
de zielen van dooden gaan begraven, na de lichamelijke begrafenis. Modders, de 
wijnkooper aldaar, kan u daaromtrent alles mededeelen. Hij is bereidvaardig en 
gaat daar ook om met boeren en buitenlui, omdat hij niet getrouwd is.

Verteller: Mevr. S.C. Timmers-Groothuijs
Woonplaats: Krommenie (Noord-Holland)
Geboorteplaats: (Drente)
Datum van inzending: 8 januari 1894 en 14 januari 1894
Opmerking: bij inzending van de verhalen is de correspondente ouder dan 55 jaar.
Aantal verhalen: 3

354.	 at	780
Het Sprookje van ’t Kruisje van Fideldideldom 
(zooals het in Drenthe mij als kind verteld werd)
Er was er ies en Keuning en nen Keuniginne en die hadde drie prinsessies. 
Op en dag zie de vâoder tiegen haarluu kinders: “Ik mot op reis”, en toen teugen 
de oldste prinses: “Wat mot ik oe miebrengen?” 
“Niks vâoder, as je maor gesond weerum kumt.” 
“Nee, ik mot oe toch wat miebrengen.” 
“Nou bring mie dan mie en gulden puppe.” 

316 Oorspronkelijk een benaming voor bovennatuurlijke wezens (goede geesten, elven, bele-
witte), later ook benaming voor heksen en vervolgens voor slaapwandelaars. Beeldwit duidt 
op personen die ‘s nachts veel ronddwalen, en er wordt regelmatig een associatie gelegd 
met een andere betekenis van ‘beeldwit’, namelijk: zo wit als een marmeren beeld, daarmee 
duidend op personen die weinig zonlicht zien. Aan mensen die beeldwit zijn, worden wel 
bovennatuurlijke gaven toegekend - ze zouden ook wel met de helm geboren zijn.
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“En wat mot ik oe miebrengen?” zie hie. 
“Veur mie en zulveren wiege.” 
En toen zie de keunig tiegen zien jongste wicht: “Wat mot ik oe miebrengen?” 
“Niks, vâoder, maar kom maor gouw weerum.”
“Toe, zeg maar wat oe ’t liefst wist hebben.” 
“Nou, dan ’t liefste en kruusien van fideldideldom.” 
En de vâoder ging op reis, en toen hie weerum kwam, gaf hie an elk wat ze vraogt 
hadden. 
Eerst waren ze arg bliede, maar toen de twie oldste het kruusien zagen wolden 
ze dat liever hebben, maar de Keuniginne zie: “Elk mot zien eigens speulgoed 
holden.” 
Toen zeën de twie oldsten teugen de jongste: “Geiste met uut kuieren?” en toen 
hadden ze saomen overlegd, ze zollen heur het kruussien afnêmen, en toen ze 
heel var in ’t bosch waren, dieden ze dat ook, en toen bonden ze heur handen en 
voeten vast met heurlie doeken en ze gooiden heur in en kule en toen gooiden 
ze er blaren en takken op, en gingen nao huus, en toen de keuniginne vroeg: 
“Waor is je zussien?”, zieden zie: “’k Wiet het niet,” en toen gingen alle knechts 
en meiden en de Keunig zelf nao buten om er te zuuken en ze hadden al ien hiele 
dag ezocht en haor niet evunden. Toen gingen ze met anestoken holtenspaon-
ders317 nog weer ’t bosch in, en toen heurden ze ien stemmigien, dat riep:

“Al om ’t kruussien van fidildideldom
hebben mien zuster mie vermoord,” 

en toen liep de Keunig er op af en daor vondt hie zien lieve wicht, en hie droeg 
haor zelvens naar ’t kastiel. Toen kwam de dokter en die zee, ze was niet hil-
lemaol dood, en die maokte haor weer bêtter, en toen vruug de Keunig hoe of te 
kummen was, en toen vertelde zie het en toen was de Keunig en de Keuniginne 
zoo niedig dat zie de poppe en de wiege ook an hun zieke kiend gaoven, en de 
twee oldsten Prinssessies mosten en maond lange in de toren zitten op waoter 
en brood.

355.	 at	2025
Waarom de varkens in de grond wroeten
Daor was er ies en olde en en jonge vrouw en de jonge vrouw zie up keer tegun 
de olde, zie wol zoo geern pannekoeken êten.
“Noe”, zie de olde vrouw, “as je en mooi stuvertien geld vind dan zullen we ze 
êten.”

317 Begrijp: aangestoken toortsen.
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Toen ging ’t jonge ’t hiele huus vêgen en zie vond en stuvertien, toen besluug 
’t olde wievien de pannekoeken, en de jonge zol ze bakken, maor toen de pan-
nekoeke an de iene kante gaor was wist ze gien raad.
Toen zee heur moeder: “Je moet hum ommegooien”, en toen ze dat died kwiem 
hi op de rande van de panne, en brak in twiejen, de iene halft viel in de aspot 
en de andere halft vloog deur de schoorstien de wiede wiede wèreld in en daor 
kwam et en olde man teugen, die zee: “Pannekoekkien, wat ruuk je lekker, mak 
ies van oe happen?” 
“Nee”, zee pannekoekkien, “ik ben en old wuf en en jong wuf ontleupen, zo ’k 
mie deur oe laoten opêten? Nee!” en weg vleug ’t pannekoekkien. 
Toen kwiem het en wicht en en jongu die naor schoel gingun teugen en die vraug-
den ook: “Pannekoekkien, mak ies van oe happen?”
“Nee,” zee pannekoekkien, “’k bint en old wuf en en jong wuf en en olde kirrel 
net ontleupen en zoum’k mie deur zoo’n paor wichters laoten opêten?” en weg 
vloog pannekoekkien.
Toen wurd pannekoekkien van al dat rond vlugen zoo muu en daor ze en motte318 
met biggen op ’t land zag liggen ging ze bi zien oor op zien kop zitten, maor ’t 
varken vruug ook of ze iens van hum happen mog. 
“Nee”, zee ’t pannekoekkien, “ik bin al en old wuf en en jong wuf en en olde 
kîrel en twie wichters ontloopen, zou ’k mie noe deur oe laoten upêten?” 
Maor ’t olde zwien zee: “Kum wat dichter bi mien oor zitten, ik bin wat 
deuve.”
En toen pannekoekien dat doen wilde, schudde de motte zoo met zien kop dat 
pannekoekkien er af viel en in de grond zunk, en toen gingen al de varkens an 
’t wroeten om ’t pannekoekkien te vinden, maor ze vunden ’t niet, en daorum 
wroeten nog al de varkens in de grond.

356.	 sinsag	161	&	sinsag	311
Een vertelseltien van Eldert en Brandert op ’t Eldertsveld
Veur hoenderd jaoren woenden doar en vaoder en zien zeun, twie lilleke kêrels. 
Ze weunden in en hol oender de grond, en hadden en touw espannen dwars euver 
de weg; as her dan en mensch verbiej kwam dan schelde er en belle in hun hol; 
dan gingen ze nao buten en maokten zie ze dood en heurluu zulver en gold, dat 
begruven ze onder de grond. Op en keer ging een nuvere319 meid verbie hun hol 
om nao Norg te gaon en toen ze teugen het touw liep kwam Eldert buten en griep 
haor bi de keêle maor toen hi zag dat ’t zon nuver wicht was, nam hi haor mie 
in ’t hol. Toen kregun Eldert en Brandert hievige rusie want Brandert ziede, ze 
most ook dood emaokt wurden, maor Eldert wilde haor veur zien wief in lèven 

318 Zeug.
319 Bekoorlijke.
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holden, en zoo beurde ’t ook. ’t Wicht vruug um genaode, maor ’t hulp er niks. 
Van toen af bleef er altied ien van de kêrels in ’t hol um dat zie bang waoren dat 
ze weg sloepen zol. 
Maor toen ze en jaor bi heurluu had eweunt ziejen [ze] tegen mekaar: “Murgen 
moeten we saomen er op uut, ze zal nou niet meêr weg sloepen.” 
Toen ze weg waoren egaan, en zie de kêrels niet meer zien kon, gieng zie ook 
weg, zoo hard as ze leupen kon. De kêrels waoren gouw wier tuus ekommen, en 
toen zie zagen, dat ze weg was, liepen ze elk en kant uut om haor weer te vangen. 
Eldert die arg hard leupen kon haolde heur binao in, en hi gooide met en biele 
nao heur, maor die raakte haor niet, maor kwiem in de baonderdeure320 van ’t 
huus waor ze in vluchtte. Toen vertelde zie alles en toen gingen de scholte321 en 
zien dienders en naomen de moordenaors gevangen en sloegen ze de kop af, en as 
’t nou avond wordt dan kun je op ’t Eldertsveld al de witte wieven zien zwieven 
die Eldert en Brandert daor vermoord hebben.

Verteller: P. van Trotsenburg
Woonplaats: Gouda (Zuid-Holland)
Datum van inzending: 6 februari 1894
Aantal verhalen: 1

357.	 sinat	999
Een meisje wordt de keuze gelaten op welke wijze gedood te worden: levend in 
de olie gekookt of in stukjes gehakt te worden. Zij weet evenwel te vluchten, 
springt uit het raam op een voorbijvarende schuit met stroo; de schipper verbergt 
haar onder de lading en zij ontkomt ’t gevaar.

Verteller: W.J. Tuijn
Woonplaats: Edam (Noord-Holland)
Beroep: fabrikant, ondernemer, wethouder
Datum van inzending: 11 februari 1902
Opmerking: Tuijn is in het geval van deze twee verhalen de inzender en niet de 
verteller, want deze zijn blijkens de brief “op mijn verzoek door een oud burger-
vrouwtje [...] opgeteekend.”
Aantal verhalen: 2

320 Baanderdeur, grote schuurdeur.
321 Schout.
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358.	 at	720
Jantje zou ereis mosterd halen, maar vooral niet over het glazen bruggetje loopen. 
Maar Jantje, ongehoorzaam, liep het glazen bruggetje over, en toen kwam er een 
wolf aan. 
Die zei: “Jantje, mag ik je potje dragen?” 
“Nee,” zei Jantje, “want je zoude het vallen laten.” 
“Nee, ik zal het niet vallen laten,” zei de wolf. 
Toen gaf Jantje het potje, en de wolf liet het vallen. Toen ging Jantje huilend naar 
huis en werd gestraft voor zijn ongehoorzaamheid.
Het slot van het verhaal van Jantje ken ik aldus:
Als Jantje op de schoorsteen van zijn huis is gevlogen, roept hij: “Zusje, zusje, 
kom eens onder den schoorsteen.” 
Het zusje hoorde Jantjes geluid en kwam, terwijl ze zei: “Jantje, Jantje, wat zel 
dat beduiden?” 
“Dat zel zusje dan wel zien,” en zusje kreeg een mooie pop. 
En zoo riep Jantje ook z’n broertje, die ook iets kreeg. Toen riep hij ook zijn 
vader, maar wat die kreeg weet ik niet. Eindelijk riep hij zijn moeder, die hij een 
molensteen op het hoofd gooide, zoodat zij plat werd en toen vloog Jantje weg.
Het door u gemelde rijmpje, dat door Jantje wordt gezongen, behoort ook bij 
deze lezing; maar Jantje zingt dit als hij op den schoorsteen is gevlogen:

Mijn moeder, die mij kapt,
Mijn vader, die mij at,
Mijn zuster Magdalene,
Die kloofde mijne beenen
En onder eene holle boom
Wier ik een mooi vogeltje schoon.

De familie zat aan tafel en hoorde dit gezang. 
Ze zeiden toen: “Hoor, dat lijkt Jantje wel.” 
Ze riepen toen: “Zing dat nog eens, Jantje,” en toen riep Jantje: “Zusje, zusje, kom 
eens onder den schoorsteen,” en had er plaats, wat ik hiervoor heb aangeteekend. 
Ik kan er nog bijvoegen, dat toen de moeder bemerkte, dat zusje en de anderen 
wat moois hadden gekregen, zij ook aan het verzoek om onder de schoorsteen 
te komen, gevolg gaf, maar toen was het “flap” Jantje gooide de molensteen op 
haar, zoodat ze plat was.

359.	 tm	4302
Recept voor de genezing van wratten
De baker zei: Vrouw, dan moet je een dreedje nemen en dan moet je deer zooveel 
knoopjes in leggen as je vratten hebbe, en dan moet je dat dreedje begrave, waar je 
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alle dage overloope, en as den dat dreedje vergaat, gaane ook de vratten langzamer-
hand weg. Ik heb het deen, vrouw, maar het hulp hoor! Ze binne alle gaar weg.
Voor de genezing van een breuk, den neem je een ei, dat op witte donderdag leid 
is, en den smeer je mit het wit, net zoolang smeere tot het wit op is, en den het 
door322 en de dop begraven op een plaats waar je alle dage overloope, gien goud 
zoo goed hoor!
Voor de genezing van een koeijepoot die verstuikt (verzwikt) is: het zoodje grond 
op het land waar de koe met z’n poot opstaat er uit spitten en dat in een grauwe 
pampieren zak en dan in de rook van de schoorstien hange, den geneest de poot 
in die tijd, dat het zoodje uitdroogt.

Verteller: Mevr. Umland
Woonplaats: Den Haag (Zuid-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

360.	 tm	2602
Is het u bekend, dat de Vlissingers door de Middelburgers flesschedieven 
genoemd worden? En omgekeerd de Middelburgers door de Vlissingers Manen-
blusschers? Dit laatste volgens de sage, omdat de Middelburgers de schijn van de 
maan op den toren voor brand aanzagen en met bluschmiddelen aanrukten.

Verteller: Cornelia G. Unger Stapert
Woonplaats: Rotterdam (Zuid-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 3

361.	 at	2035
De kat die krabt de krullen van de trap en doet ze in een mandje.
Toen kwam de hond en beet de kat, omdat de kat gekrabbeld had de krullen van 
de trap.
Toen kwam de meid en sloeg de hond, omdat de hond gebeten had de kat, omdat 
de kat gekrabbeld had de krullen van de trap.
Toen kwam de knecht en sloeg de meid, omdat de meid geslagen had de hond, 
omdat de hond gebeten had de kat, omdat de kat gekrabbeld had de krullen van 
de trap.

322 En dan de dooier.
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Toen kwam mevrouw en sloeg de knecht, omdat de knecht geslagen had de meid, 
omdat de meid geslagen had de hond, omdat de hond gebeten had de kat, omdat 
de kat gekrabbeld had de krullen van de trap.
Toen kwam meneer en sloeg mevrouw, omdat mevrouw geslagen had de knecht, 
omdat de knecht geslagen had de meid, omdat de meid geslagen had de hond, 
omdat de hond gebeten had de kat, omdat de kat gekrabbeld had de krullen van 
de trap.

362.	 at	2030J
“Krelis,” zei de booze boer, 
“Ga naar ’t land en snij wat voer.”
Krelis ging, maar lachte erom, 
En kwam nooit meer weerom.
Toen riep de boer de knuppel, 
Die sprong van huppeldepuppel.
“Knuppel, jij moet Krelis slaan,
Krelis is naar ’t land gegaan.”
Knuppel ging, maar lachte erom,
En kwam nooit meer weerom.
Toen riep de boer het vuurtje
Van achter het schuurtje.
“Vuurtje, jij moet knuppel branden,
Knuppel wil niet Krelis slaan,
Krelis is naar ’t land gegaan.”
’t Vuurtje ging, maar lachte erom,
En kwam nooit meer weerom.
Toen riep de boer het water,
Dat maakte veel geklater.
“Water, jij moet vuurtje blusschen,
Vuurtje wil geen knuppel branden,
Knuppel wil niet Krelis slaan,
Krelis is naar ’t land gegaan.”
’t Water ging, maar lachte erom,
En kwam nooit meer weerom.
Toen riep de boer den vetten os,
En stuurde die er ook op los.
“Osje, jij moet water drinken,
Water wil geen vuurtje blusschen,
Vuurtje wil geen knuppel branden,
Knuppel wil niet Krelis slaan,
Krelis is naar ’t land gegaan.”
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’t Osje ging, maar lachte erom,
En kwam nooit meer weerom.
Toen ging ons boertje zelf naar ’t land,
Hij nam zijn mes al in de hand,
Hij wilde slachten den vetten os,
En ging er daarom zelf op los.
Het osje gaf hem fluks een stoot,
Toen was ons arme boertje dood.
Het osje keerde weer naar ’t land,
Het water vloeide weg in ’t zand.
Het vuurtje stak zichzelf in brand.
De knuppel sprong van hup heisa, huppeldepup,
En Krelis liep heen en lachte erom,
En kwam nooit meer weerom.

363.	 at	2030J
Er was eens een mannetje,
Die deed wat in ’n kannetje,
Toen zette hij het op ’t vuur,
En toen werd het oud bier.
Wat kocht hij ervoor?
Een “Rika”, maar Rika wou niet naar school 
Of ze moest gedragen worden in een kruidenierswagentje.
Toen riep de man de hond en zei:
“Hond, wil je Rika bijten?
Want Rika wil niet naar school
Of ze moet gedragen worden in een kruidenierswagentje.”
“Nee,” zei de hond.
Toen ging de man naar de stok.
“Stok, wil jij de hond slaan?
Hond wil niet Rika bijten,
Rika wil niet naar school
Of ze moet gedragen worden in een kruidenierswagentje.”
“Nee,” zei de stok.
Toen ging de man naar het vuur.
“Vuur, wil jij de stok branden?
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil niet Rika bijten,
Rika wil niet naar school
Of ze moet gedragen worden in een kruidenierswagentje.”
“Nee,” zei het vuur.
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Toen ging de man naar het water.
“Water, wil je vuur blusschen?
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil niet Rika bijten,
Rika wil niet naar school
Of ze moet gedragen worden in een kruidenierswagentje.”
“Nee,” zei het water.
Toen ging de man naar de koe.
“Koe, wil je water drinken?
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil niet Rika bijten,
Rika wil niet naar school
Of ze moet gedragen worden in een kruidenierswagentje.”
“Nee,” zei de koe.
Toen ging de man naar den slachter.
“Slachter, wil je de koe slachten?
Koe wil niet water drinken,
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil niet Rika bijten,
Rika wil niet naar school
Of ze moet gedragen worden in een kruidenierswagentje.”
“Nee,” zei de slachter.
Toen ging de man naar de galg.
“Galg, wil je slachter ophangen?
Slachter wil niet koe slachten,
Koe wil niet water drinken,
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen stok branden,
Stok wil geen hond slaan,
Hond wil niet Rika bijten,
Rika wil niet naar school
Of ze moet gedragen worden in een kruidenierswagentje.”
“Ja,” zei de galg.
De galg hing de man op,
de man slachtte de koe,
De koe dronk het water,
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Water bluschte het vuur,
Vuur brandde de stok,
Stok sloeg de hond,
De hond beet Rika,
En Rika liep gauw naar school,
Zonder het kruidenierswagentje.

Verteller: J. van der Veen
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Vroegere woonplaats: Enschede (Overijssel)
Datum van inzending: (15) mei 1892
Opmerking: De verhalen zijn afkomstig van Terschelling, waar Van der Veen 
naartoe op vakantie was geweest.
Aantal verhalen: 2

364.	 at	1696
Pieterke moest een stopnaald halen voor zijn moeder. Toen stak hij haar in een 
wagen met hooi. Toen hij thuis kwam was de stopnaald weg. 
Zijn moeder zei: “Och Pieterke, hoe kon je ook zoo doen? Je moest hem op je 
jasje gestoken hebben!” 
“Als ’t weêr gebeurt”, zei Pieterke. 
Toen moest hij om een hooivork, die stak hij op zijn jasje. 
Toen zêi zijn moeder: “Dat moest je niet gedaan hebben, je moest hem achterna323 
gesleept hebben!”
“Als ’t weêr gebeurt”, zei Pieterke. 
Toen moest hij een spekham halen, die liet hij achter zich aan slepen. 
Toen aten de honden hem op. 
Toen kwam hij t’huis, waarop zijn moeder zêi: “Zoo moest je niet gedaan heb-
ben, je moest hem op ’t hoofd genomen hebben!” 
“Als ’t weêr gebeurt!” zêi Pieterke. 
Toen moest hij stroop halen. Toen nam hij de stroop op zijn hoofd. Toen hij thuis 
kwam was zijn geheele gezicht vol stroop. 
Zijn moeder zêi: “Zoo kan ’t niet langer!” 
Toen ging zijn moeder hem achterna en zag dat Pieterke in een vat vol veêren 
ging, waarop de veeren allen aan zijn hoofd vastkleefden. 
Toen hij thuis kwam was hij een haan en riep: “Kukeleku, kukeleku.”

323 Begrijp: achter je aan.
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365.	 sinsag	486
Bijgeloof 
Als honden een kuil graven voor een huis, volgt in dat huis spoedig een sterfgeval.
In den schoonmaaktijd begint men daarmeê nooit op een Maandag. Deze dag 
staat bekend als “ongelukkige Monday”. Waarom wordt er niet bijverteld.
Kraaien noemt men op ’t eiland (Terschelling) “grafvogels”. Maar dat komt ook 
elders voor.

Verteller: A. Veenhuysen Az.
Woonplaats: Alkmaar (Noord-Holland)
Beroep: dokter
Opmerking: op het moment van inzenden was Veenhuysen de 70 jaar al gepas-
seerd.
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

366.	 at	403	&	at	709
Van de zeven aapjes
Er was eens een moeder, die had een eigen en een stiefdochtertje. Haar eigen 
dochter was heel boos en de andere heel goed. Nu moest de goede eens water 
halen uit de put. Toen zij daar aankwam, zat een oud vrouwtje op de rand en 
vroeg om wat te drinken. 
Bertha gaf haar dit heel vriendelijk en de oude vrouw zei: “Gij zijt een goed kind. 
Ik ben een toovergodin. Als gij nu thuis komt en gij spreekt, zullen er bij ieder 
woord robijnen, paarlen en edelsteenen uit uw mond komen,” en meteen was de 
toovergodin verdwenen. 
Toen zij thuis kwam, was de moeder kwaad, omdat ze niet dadelijk teruggeko-
men was. Nu vertelde Bertha van de oude vrouw en bij ieder woord kwamen er 
diamanten en paarlen uit haar mond. 
Den anderen dag zei de moeder tegen de booze Anna: “Nu moet jij eens water 
halen,” dan kon zij ook van die kostbaarheden krijgen, maar Anna, die nooit 
geen water haalde, ging knorrig heen, maar bij de put zat nu een deftige dame, 
die zeide: “Meisje, geef me eens wat te drinken.” 
Anna, die niet dacht dat het dezelfde toovergodin was, zei heel boos: “Als je 
drinken wil, krijg het zelf.” 
“Foei, wat zijt gij een boos meisje,” zei de toovergodin, “er zullen bij ieder woord, 
dat gij spreekt, padden, wormen en allerlei ongedierte uit uw mond komen.” 
Toen zij thuis kwam, zei de moeder: “Nu, spreek eens, dan komen die schatten.” 
Maar Anna was kwaad en sprak weinig, maar toen kwamen er allerlei leelijke 
dieren uit haar mond.
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Toen wierp de moeder de schuld op Bertha en joeg haar weg het bosch in. De arme 
Bertha verdwaalde en toen het donker werd, zag ze een licht van een huisje. De 
deur was los; zij riep, er was niemand in. Op de tafel stonden vuile borden en over-
geschoten eten. Zij had honger, daar at ze van. Toen ruimde zij alles netjes op. 
Er waren zeven bedden; die maakte zij op, en ging het hele huisje schoonmaken. 
Toen kookte zij soep voor den anderen dag en toen was ze moe en ging op een 
zoldertje slapen. 
Een tijd daarna kwamen de zeven aapjes thuis en die zeiden: “O, wat is het hier 
alles netjes!” en “Wat is mijn soepje lekker!” en “Wat is mijn bedje zacht!” 
Toen gingen zij slapen en toen ging Bertha weg. 
Den anderen dag werden de zeven aapjes wakker en zagen niemand, die hun boel 
zoo opgeknapt had, maar ze zeiden: “Wie dat gedaan heeft is zeker een goed 
meisje en is waard om met den prins te trouwen.” 
Bertha was van vermoeidheid in ’t bosch in slaap gevallen. De toovergodin raakte 
haar aan en ze werd een prachtig schoon meisje. De prins, die in het bosch aan ’t 
jagen was, zag haar en werd dadelijk verliefd. 
Zij werd wakker en hij vroeg, of zij mee naar het hof ging om hem te trouwen. De 
koning en de koningin vonden het goed. Zij trouwden en leefden heel gelukkig.

Verteller: Mevr. M.R. van der Veer
Woonplaats: Driebergen (Utrecht)
Vroegere woonplaats: Grave (Noord-Brabant)
Datum van inzending: 20 juni 1892
Aantal verhalen: 6

367.	 sinsag	401
Jan Zonder Angst. Een Spookgeschiedenis 
In Duitschland stond voor vele jaren geleden, tusschen de stad L... en het dorp 
B... een onbewoond, bouwvallig kasteel, hetwelk op den top van een hoogen berg 
gelegen was, omringd van struikgewas en aan welker voet zich een uitgestrekt 
bosch bevond. Algemeen geloofde men op het dorp, dat het daar spookte; niet 
zonder vrees gingen dan ook de dorpslui in ’t donker hier voorbij en maakten 
als ’t kon liefst een omweg. Op een zekeren keer vernam men in ’t dorp, van 
een reiziger (die het kon getuigen), dat hij den avond ervoren, voorbij ’t kasteel 
komende, licht gezien had aan een venster en tevens een schaduw er voorbij zag 
glijden; hij was hevig ervan geschrokken, liep zoo hard als hij kon naar ’t dorp 
toe, om alles den schout mede te deelen. De schout besloot toen, dat er eenige 
flinke mannen op het kasteel een nacht moesten doorbrengen om het spook te 
dooden; doch niemand had den moed er toe. De dorpsbewoners waren er zóó 
ontsteld door geworden, dat ze voortaan, als ze uit de stad kwamen tegen den 
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avond, een omweg maakten om niet langs het gevreesde kasteel te moeten gaan. 
De schout begreep, dat het zoo niet blijven kon, en beloofde aan degene, die den 
moed had één nacht op ’t slot te vertoeven, twintig thaler;324 doch nog kwam nie-
mand opdagen. Eindelijk verscheen Jan de smid, een flinke man van middelbare 
jaren, die de bijnaam had, door allen, die hem kenden om zijn dappere daden, die 
hij eens het dorp bewezen had in tijd van watersnood, van Jan “Zonder Angst”. 
Deze alles gehoord hebbende, nam het onder algemeene toejuiching terstond 
aan. Dienzelfden avond nog begaf hij zich op weg naar ’t slot; hij nam een lan-
taarn mede, enige kruiken bier, een pot meel en voor wapen alleen een grooten 
hamer mede. Op het kasteel aangekomen zijnde, begaf hij zich onmiddellijk naar 
de keuken, ontstak er zijn lantaarn, haalde wat dor hout uit het struikgewas en 
maakte een vuurtje aan in den haard. Hij zette zich op een bank neder en dronk 
eenige glazen bier. Nadat hij uitgerust was, maakte hij het beslag van meel en 
begon daarna met koeken bakken; hij was zóó op zijn gemak hier en zonder 
angst, alsof hij in een gewoon huis was. Hij verwonderde zich nog niets van ’t 
spook gezien te hebben. Doch nauwelijks hoorde hij de dorpsklok middernacht 
slaan, of hij hoorde geruisch boven zich. 
“Dat zal zeker het spook zijn,” dacht Jan en verwonderde zich zeer, [dat] er maar 
één been viel uit den schoorsteen en net op zijn koeken. “Nu, dat is aardig,” 
dacht hij en gooide het in een hoek. Een kwartier erna viel weer een been op zijn 
koeken, die hij weer in den zelfden hoek gooide; zoo achtereenvolgens vielen er 
nog een romp, twee armen en een doodshoofd, welke Jan allemaal maar in den 
hoek smeet, en bleef zonder zich door dit alles van zijn stuk te laten brengen 
rustig door[gaan] met bakken. Juist was hij klaar ermede, of hij hoorde beweging 
in den hoek; hij keek om en zag dat de beenderen zich tot een volkomen geraamte 
gesteld hadden. Het scelet wenkte Jan om met hem mede te gaan. Deze volgde 
hem, meer uit nieuwsgierigheid om te weten wat hij wilde. Jan nam zijn lantaarn 
mede en ook den hamer, welke hij onder zijn jas verborg. In den gang opende het 
spook eene deur, die naar onderaardsche gewelven voerde; na verschillende ake-
lige, kille gewelven doorgegaan te zijn, opende het geraamte een laatste groote, 
zware ijzeren deur en men kwam in een nog donkerder gewelf. Hier wees het 
geraamte naar een grooten steen op den vloer. Jan begreep dit, nam een stuk oud 
werktuig, dat er lag, en ligtte zoo den steen en nog andere steenen rondom op. 
Na geruimen tijd werken, vertoonden zich drie groote kisten. Jan keek toen om 
naar ’t spook, deze begon nu te spreken.
Met een nare holle grafstem zeide hij: “Ik ben den geest van den overledene rid-
der aan wien dit slot en al deze schatten erin toebehoorde. In mijn leven was ik 
alom als een oude gierigaard bekend en stierf ook zoo. Doch tot straf van mijne 
gierigheid heb ik geen rust in mijn graf en moet alle nachten wederkeren om bij 

324 Duits muntstuk; vgl. daalder.
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mijn schatten de wacht te houden en zou niet eer verlost worden vooraleer een 
mensch hier in den nacht zou komen en volbrengen, hetgeen ik niet meer kan 
doen, namentlijk; deze drie kisten, waar al mijn schatten in zijn, te verdeelen; één 
voor de kerk, één voor den armen en deze voor U mijn redder voor den dienst, 
die gij mij bewezen hebt; tracht er een beter gebruik van te maken, dan ik deed. 
En nu kan ik in orde en rust naar mijn graf wederkeeren.” 
Hierop verdween het spook, nog vóór Jan van zijn verrassing bekomen was en 
het spook ervoor [kon] danken. Toen Jan weer boven kwam was ’t klaarlicht dag. 
Onmiddellijk begaf hij zich naar den schout; deze was verwonderd Jan levendig 
terug te zien. Jan verhaalde hem alles. Den wil van den overledenen ridder werd 
trouw ten uitvoer gebracht. Wat Jan betrof; de uitgeloofde prijs wilde hij niet 
aannemen, maar gaf het den armen. Jan was nu schatrijk, hij deed den smidse 
aan een andere over en ging met vrouw en kinderen in een groot huis, stil en 
eenvoudig, leven; deed veel goeds aan de armen en was geacht en gezien door 
allen, die hem kenden. Ook hoorde men sinds dien tijd nooit meer van spoken. 

368.	 sinsag	301
Een Spookgeschiedenis
Een spookgeschiedenis zooals deze is er nog een, waarin eene geheimzinnige wit-
gesluierde Dame het spook is; welke eveneens tusschen 12 en 1 uur komt, maar 
door den muur heen in de slaapkamer en roept, (wanneer zij iemand in de kamer 
ziet, welke het spook dooden wil), met een holle, nare grafstem: “Wie stoort hier 
mijn rust?” Daarop loopt zij toornig op den bevenden man toe en draait hem 
den hals om; daarna verdwijnt zij weer door den muur, alhoewel er geen deur in 
is. Nu durft niemand meer te wagen op het kasteel een nacht te slapen; totdat er 
eindelijk een moedige sterken man komt, op ’t slot des nachts gaat en de witte 
Dame voor altijd verdelgt...
(Breedvoerig ken ik deze historie niet meer.)

369.	 at	327A
Het Chocolade Huisje
Er leefden ‘reis in een groot bosch een arme houthakker, met zijn vrouw en twee 
kinderen Stoffel en Elsje. De winter was streng geweest dat jaar, zoodat er voor 
den vader weinig te verdienen viel. Tot overmaat van ramp werd hij zwaar ziek 
en stierf... Nu bleef de arme vrouw alleen met haar twee kinderen over. Van ’t 
bespaarde geld was niet veel meer overgebleven; nog maar even genoeg om hen 
voor een tijdje van armoede te bewaren. Op zekeren dag in ’t voorjaar - het 
was een gure, kouden dag - was de moeder genoodzaakt, wijl ze zelfs wat onge-
steld325 was, haar beide kinderen een eindje het bosch in te zenden, om wat hout 

325 Ziek.
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te sprokkelen voor ’t middageten te kooken. De kinderen gehoorzaamden gewil-
lig en gingen heen. Elsje was toen zeven jaar en Stoffel zes jaar. Toen ze klaar 
waren met sprokkelen, keerden ze huiswaarts, toch326 hoe ze ook liepen, ze kon-
den het huis niet meer vinden. Ze waren verdwaald. Beiden begonnen toen te 
schreien; Elsje leî de bundeltjes hout op den grond neer, nam haar broertje bij 
de hand om nogmaals te zoeken. Eindelijk zagen ze in de verte een huisje; daar 
gingen ze op af. Ze dachten: “Mogelijk wonen daar goede menschen die ons naar 
moeder zullen brengen.” Hoe verwonderd waren zij toen ze bij het huisje kwa-
men en zagen, dat het geheel van chocolade was en al de venstertjes van suiker. 
Daar ze sedert vanmorgen niets gegeten hadden, waren zij erg hongerig gewor-
den, en meenende dat daar niemand inwoonde en zij ook niemand hoorden, 
begonnen ze stukjes van ’t chocolade huisje te breken en te eten. Juist waren ze 
er druk mee bezig of ze hoorden binnen een schelle vrouwenstem die riep:

“Wie knabbelt daar aan mijn huisje?
’t Is ‘wis een klein muisje.”

Ze opende de chocolade deur en trad naar buiten, met haar breiwerk in de han-
den; een grijze kat volgde haar en een leelijke uil zat op haar schouders. Het 
was een oud, leelijk, mager, knokerig, rimpelig, taankleurig wijf; gekleed in een 
gebloemden, wollen stof en op haar hoofd een groote, bruine muts waaruit 
enkele grijze haren te voorschijn kwamen. De heks had groote, leelijke, groene 
oogen overschaduwd door stoppelige grijze wenkbrauwen, [een] behaarde voor-
uitstekende kin, een langen, spitzen, zwartgespikkelden neus en een verbazenden 
grooten mond waaruit aan weerszijde twee lange kromme tanden uitstaken. 
De kinderen wilden van schrik wegloopen; toch het leelijke wijf riep hen vrien-
delijk toe: “Weest niet bang voor mij, lieve kindertjes, ik zal jullie geen kwaad 
doen.” 
De kinderen keerden weerom en Elsje vertelde, dat ze verdwaald waren en naar 
moeder verlangden.
Waarop de heks antwoordde: “Ik zal jullie naar moeder brengen, maar komt eerst 
naar binnen, dan zal ik jullie eerst wat te eten geven.” 
Door de vriendelijke woorden der heks aangemoedigd, traden de kinderen mede 
naar binnen; er brandde hier een helder vuur in den haard, waarboven een groo-
ten ketel met eten hong. De kinderen zetteden zich aan de chocolade tafel, dron-
ken uit suikere kopjes en aten van suikere bordjes; ze hadden zóó lekker gegeten 
en waren er zóó door versterkt, dat ze er niet tegen opzagen, op verzoek van de 
heks te blijven slapen, daar het reeds te laat en te donker werd om nog naar moe-
der terug te keeren. Ze kregen elk een mooi veren bedje en sliepen zóó heerlijk als 

326 De correspondente gebruikt “toch” regelmatig in de betekenis van “doch”, maar.
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ze ooit gedaan hadden. Des anderen daags na een stevig ontbijt gebruikt te heb-
ben, bedankten zij de vrouw voor ’t vriendelijk onthaal, en vroegen haar tevens 
om hen naar moeder te brengen. Tot antwoord maakte het wijf zich bekend als 
zijnde een tooverheks, en nu zullie bij haar gekomen waren, ze nooit meer weg 
mochten. Nu begonnen de kinderen bitterlijk te schreien. 
De heks zeide: “Weenen helpt hier niets; weest nu stil en als jullie mij altijd goed 
gehoorzaam wilt zijn, zoo hebt gij hier een aangenaam en pleizierig leven; zoo 
niet, dan verander ik jullie in dieren.” 
Dit laatste gezegde had zoo’n grooten invloed op hen, dat ze ophielden met wee-
nen. Elsje moest voortaan de heks helpen in ’t werk en Stoffel mogt voorloopig 
nog spelen, totdat hij grooter was. Iedere morgen moest de heks water halen uit 
den put, die achter het huis stond. Nadat ze er drie dagen waren, beval de heks 
(die zich had voorgenomen eerst Elsje en dan Stoffel in den put te werpen) aan 
Elsje, meê te gaan om water te putten. Doch daar Elsje het niet kon, deed de heks 
het voor, maar door te groote drift, dat het wijf had, bukte ze te ver voorover en 
viel in den put en verdronk. Elsje alhoewel ervan verschrokken, was erg blijde; 
bevrijdde Stoffel uit het huisje en liepen toen naar huis.
In dien tusschentijd verkeerde de moeder in grooten angst bij ’t niet wederkeeren 
harer kinderen; iederen dag ging zij naar een heuvel in het bosch om beter te 
kunnen rondzien. Op den derden dag, dat zij weer op den heuvel stond, zag 
zij haar kinderen naar zich toekomen; vol blijdschap omhelsden zij elkander en 
Elsje vertelde alles. Den anderen dag begaven zij zich naar het huisje en na het 
onderzocht te hebben, vonden ze in den kelder de schatten van de tooverheks. 
Nu waren ze opeens schatrijk, kochten een mooi huis met landerijen en leefden 
lang en gelukkig te zamen.
Toen kwam er een varken met een langen snuit en blies het heele vertelseltje uit.

370.	 at	426
Rozerood en Lelieblank
In een groot woud woonden vele eeuwen geleden een boschwachter en zijn 
vrouw, met twee mooie dochtertjes. De oudste der twee, die tien jaar oud was, 
werd Rozerood genoemd, om haar frische roode kleur en gezonde gestalte. De 
jongste was in tegenstelling met haar zuster tenger van leden en had een fijne, 
witte, doorschijnende kleur; ze werd daarom Lelieblank genoemd en was zes 
jaar oud. Het waren beide lieve meisjes, waarvan de ouders veel plezier hadden. 
Rozerood hielp haar moeder al ijverig in ’t werken. De winter liep ten einde. 
Toch was het nog erg guur en koud buiten. Als zij ’s avonds gegeten hadden, 
schoven zij genoeglijk rondom den warmen haard. De vader stak dan zijn pijp 
op; moeder verstelde kleederen; Rozerood breide kousen en Lelieblank speelde 
met haar pop of naaide een poppenlapje. 
Op zekeren stormachtigen avond, dat de regen hevig tegen de vensters kletterde 
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en allen weer gezellig om den haard zaten, werd er een paar maal hard op de voor-
deur geklopt. De kinderen verschrokken hevig ervan en allen waren benieuwd, 
wie die late gast mogt zijn. Moeder beval aan Rozerood de deur te openen en niet 
bang te zijn. Het meisje deed het, toch hoe verschrok ze, toen ze bij het schijnsel 
van ’t licht niet een reiziger, maar een grooten bruinen beer zag. Nog meer was 
zij verwonderd toen hij begon te spreken. 
“Kindlief,” zeide hij, “wees niet bang voor mij, ik zal je geen leed doen, maar 
vraag alleen een onderkomen voor dezen nacht.” 
Rozerood liep naar binnen en vertelde het aan haar ouders. Daarop werd Bruin-
tje ook binnengelaten en men gaf hem een stoel aan den haard, terwijl de moeder 
wat eten haalde en versch stroo neven den haard lei, waarop de beer zou slapen. 
De kinderen hadden veel schik met Bruintje en aaiden en streelden hem over zijn 
ruige haren. 
Toen Bruintje gegeten had en weer bij ’t vuur gezeten was, verhaalde hij wie hij 
was: “Ik woon in een groot hol in ’t bosch. Nu wonen er in een grooten berg een 
vijftigtal booze dwergen; het hoofd ervan is mijn ergsten vijand, die mij nooit 
met rust laat en als ik dagelijks uit ga mijn voedsel zoeken, achtervolgt hij mij 
steeds en plaagt mij op allerlei wijzen. Als ik hem vangen wil, is hij mij steeds 
te vlug af en klautert snel in een boom en vlucht zoo verder. Nu ook was ik 
uit om voedsel te zoeken; de vijand achtervolgde mij weer met een grooten stok 
waarmede hij mij dreigde en ben daarom hierheen gevlucht en het is uit vrees 
voor hem, dat ik niet meer vanavond naar ’t hol durf wederkeeren.” 
Allen hadden het verhaal met groot medelijden aangehoord waarop de bos-
chwachter besloot den anderen dag met verschillende lieden de dwergen te gaan 
dooden. Den volgenden dag na het ontbijt, en Bruintje na hun hartelijk bedankt 
te hebben, hoorde men bij het openen der voordeur een akelig gekerm, dat dicht-
bij uit het bosch kwam. Allen gingen er naar toe, terwijl de boschwachter tevens 
een bijl meenam. Op de plaats van ’t gekerm aangekomen zijnde, zagen zij een 
lelijke dwerg wiens langen witten baard geraakt was onder een dikken boom, die 
door den storm omgevallen was. Bruintje herkende in den dwerg zijn ergsten 
vijand. Deze eveneens erkende ook den beer, doch van de erge pijn riep hij maar 
om hulp, en riep: “Tracht den boomstam ervan te krijgen, toch snijdt mijn baard 
niet af, want dan heb ik mijn tooverkracht verloren.” 
Doch de boschwachter die verheugd was, den leelijkert nu eens te kunnen straf-
fen, sneê den baard toch door. Nu was de dwerg zoo woedend, dat hij op den 
man wilde aanvliegen, doch deze nam flinks zijn bijl en hakte daarmee den dwerg 
het hoofd in. Daarop ging de boschwachter even naar huis, haalde kalk en stee-
nen en metselde den eenigen ingang van den berg waarin nog al de andere dwer-
gen waren toe, zoodat al de booze dwergen levend begraven waaren. Nauwelijks 
was hij hiermede klaar of zie! aan hunne oogen vertoonde zich een schoonen 
prins in prachtige schitterende kleeding uitgedost. 
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Nog voor zij iets konden zeggen sprak de prins: “Ik was de beer van zoo even; 
hartelijk dank ik U voor uw vriendelijk onthaal en voor den grooten dienst, dien 
gij mij bij ’t dooden der dwergen bewezen hebt. Die booze dwerg had mij eens 
in een beer veranderd en uit mijn slot gedreven, naar een groot hol hier in ’t 
bosch gebracht, waarin ik voortaan moest leven en evenals een beest mijn voedsel 
zoeken moest. Niet eer zou ik weer een mensch worden vooraleer hij, de dwerg 
zelf, dood was. Dit nu is geschied. Tot belooning moet gij nu alle vier op mijn 
kasteel komen wonen en er altijd blijven.” 
Zij allen hadden het verhaal met belangstelling aangehoord en waren nu zeer 
blijde [dat] de booze dwergen gedood waren. Ze verkochten hun huis met tuin 
en gingen op ’t slot van den prins leven. Deze vroeg na327 eenige jaren de hand 
van Rozerood, waarop een groote bruiloft plaats had; algemeen was de vreugde, 
toen weer na eenige jaren Lelieblank trouwde met een broeder van den prins, 
die ook een prins was en dichtbij een prachtig kasteel bewoonde; ook nu werd 
een groote bruiloft gevierd en heerschte er weer algemeene vreugde. Voortaan nu 
leefden allen gerust en tevreden en behoefden noch prinsen, noch burgerluî ooit 
weer bevreesd te zijn voor de booze dwergen, daar allen zonder uitzondering 
verdelgd waren.

371.	 at	431
De Gouden Bal
Er stond eertijds in Zwaben, een vorstendom van Duitschland, een groot en 
prachtig kasteel [met] aan de vier kanten hooge torens. Dit slot stond temidden 
van uitgestrekte parken, landerijen en bosschen en [was] omgeven door een diepe 
gracht. Het werd bewoond door den vorst van Zwaben, zijn jonge schoone echt-
genoote en hunne twee lieve kinderen. De jongste prins, Eduard geheete[n], was 
een aardigen, zesjarigen, zwarten krullebol, en de jonge prinses, Ada genaamd, een 
aanvallig328 zevenjarig meisje met blonde lokken en vriendelijke blauwe oogen.
Het was een mooien zomerdag; de kinderen maakten een wandeling door ’t park 
met hunne gouvernante. De kleine Eduard plukte bloempjes en was daardoor 
een eindje vooruitgeloopen. Daar zag hij een veelkleurigen vlinder op een bloem 
zitten, toch eer hij hem pakken kon, vloog de vlinder al verder het bosch in en 
Eduard hem achterna. De gouvernante en Ada, die zagen dat de knaap te ver 
vooruitliep, riepen hem terug daar hij toch nooit den vlinder zou kunnen vangen. 
Maar Eduard hoorde niet en volgde den vlinder zelfs in ’t bosch toe. Toen de 
gouvernante en Ada in ’t bosch kwamen, zagen zij Eduard niet meer, zelfs hun 
roepen bleef onbeantwoord. Nu verkeerden zij in grooten angst en O schrik!... 

327 In het handschrift staat “naar”.
328 Liefelijk.
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Daar zagen zij op den vijver in ’t bosch het hoedje van ’t prinsje drijven. Onge-
twijfeld was deze erin verdronken. 
Onmiddellijk snelden zij naar huis om ’t treurige bericht den ouders mede te 
deelen. Dadelijk werd er gedregd in den vijver, toch men vond van ’t lijkje geen 
spoor. De ouders waren radeloos van droefheid. Zij bewaarden Eduards hoedje 
tot aandenken en er werd vier maanden rouw gedragen. Na vier en een halve 
maand was ’t de achtste geboortedag van ’t prinsesje Ada; deze kreeg van haar 
dierbare ouders een grooten gouden bal ten geschenke. Zij kreeg verlof met den 
bal in ’t park te spelen, maar mogt niet te veraf gaan. Ada amuseerde zich goed 
ermede en gooide hem op eens een eind ver. Zij wilde hem gaan halen, toch erbij 
komende bleef hij maar steeds aan’t voortrollen. Ada, aan geen waarschuwing 
meer denken[de], liep den bal steeds achterna tot in ’t bosch; hier raakte ze hem 
uit het oog. Daar zag ze een leelijke vrouw; zij vroeg aan deze of zij den gouden 
bal gezien had.
“Jawel,” antwoordde de vrouw, “ga met mij mede, dan zal ik hem U wijzen.”
Doch nauwelijks kwamen ze buiten het gebied van ’t kasteel of ze wierp de ver-
schrikte Ada op een gereedstaande kar, bond haar erin vast en reed met haar in 
een draf heel ver weg tot aan het huis van ’t wijf. Hier bracht ze Ada, die wanho-
pig om hulp riep en bitter weende. In haar woonkamer maakte ze de koorden los 
waarmeê zij gebonden was, gaf haar eenige spijs en drank en liet haar een poosje 
aan haar lot over. Toen de vrouw weer binnenkwam vroeg zij aan ’t meisje hoe 
zij heette en hoe oud ze was. 
Deze antwoordde al wenende: “Ik heet Ada en ben pas acht jaar oud geworden.” 
Het wijf zeide toen: “Ada, gij moet nu altijd bij mij blijven en als gij goed gehoor-
zaam en vlijtig wilt zijn, dan zult gij het hier goed hebben.” 
Dit zeggende bracht zij het meisje in een groote zaal; hier hingen 30 kooien met 
even zooveel vogels erin, van allerlei soorten van zangvogels. 
De vrouw zeidde nu: “Ada, dit is nu je taak hier voor elken dag: ’s morgens, ’s 
middags en ’s avonds moet gij al deze vogels voederen en te drinken geven en op 
tijd ook de kooien reinigen, maar pas op, dat gij ook maar één enkel woord tegen 
hen durft te spreken, dan zal ik U streng laten straffen.” 
Ada beloofde goed haar best te zullen doen. Die vrouw wees haar den eersten 
tijd hoe zij ’t doen moest. Daar Ada een vlug meisje was, gewende zij zich spoe-
dig aan ’t werken en had de vrouw niet nodig haar meer te helpen. Doch deze 
bespiedde Ada steeds als zij de vogels voerde. Ada werd zeer benieuwd om te 
weten waarom zij niet met de vogels mocht spreken. 
Na een week moest de vrouw op reis voor levensmiddelen te koopen. Nadat ze 
Ada haar taak van werken had opgegeven en de deur goed op slot had gedaan, 
ging ze weg. Ada maakte van den gelegenheid gebruik om naar de vogels te gaan 
en ermede te praten. Toen zij binnentrad hief juist een nachtegaal een heerlijk 
maar treurig gezang aan.
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Ada ging er naar toe en sprak, nadat de vogel zijn lied uitgezongen had: “De lee-
lijke vrouw is op reis en kan ons dus niet hooren; vertel mij, nachtegaal, waarom 
gij zoo treurig zingt?” 
De vogel antwoordde: “Ada, gij zult verwonderd zijn en niet kunnen gelooven 
dat ik uw verloren broeder Eduard ben.”
Ada was blijde haar broertje weêrgevonden te hebben, maar in welke gedaante! 
“Arme broeder”, zeide zij, “vertel mij hoe gij in zoo’n vogel zijt veranderd en is 
er dan geen middel om u weer in mensch te doen worden?”
De nachtegaal begon: “Lieve zuster, gij weet nog hoe ik den vlinder achterna liep 
en ongehoorzaam zijnde het bosch inging. De vlinder zag ik niet meer maar wel 
een vrouw, dezelfde van dit huis. Zij vroeg mij om mede te gaan en beloofde 
mij veel speelgoed en lekkers en gaf mij om het te toonen, al reeds een zakje 
vol suikergoed, en ik liet mij daardoor verleiden en volgde de vrouw. Doch nau-
welijks buiten het bosch gekomen of ze wierp mij stevig vastgebonden op een 
gereedstaande wagen en reed zoo, hier naar toe, of ik al schreide en om hulp riep, 
niets hielp. Ik moest bij haar blijven. Ook had zij met opzet mijn hoedje in den 
vijver van het bosch gegooid opdat gij allen zoudt meenen, dat ik verdronken 
was. Ik kreeg voor taak, om rede ik nog te jong was, op om dagelijks in ’t bosch 
hout te rapen, om het vuur in den haard tot brandstof te dienen. Mij ook verbood 
ze tegen de vogels te spreken, maar ik dacht meer na, hoe ik zou kunnen weg-
loopen. De vrouw bespiedde mij ook eveneens als ik hout raapte. Doch op een 
keer kroop ik stilletjes onder het struikgewas door, om zoo verder, als zij mij 
niet meer kon zien, op te staan en weg te loopen. Maar jawel! Het wijf had mij 
zonder, dat ik het gemerkt had, achtervolgd en riep mij opeens bij mijn naam. 
Zij was woedend op mij, gaf mij een flink pak slaag en daar ze meende dat dat 
alleen niet helpen zou, veranderde de wreede vrouw mij in een nachtegaal. Ik 
gevoelde toen duidelijk hoe mijn hoofd kleiner en spitser werd, mijn armen in 
twee vleugels samenkrompen en mijn beenen verhardden tot twee pooten. Zij 
pakte mij nu op en zette mij eveneens in een leege kooi tusschen de andere vogels 
in. O, hoe treurig was ik. Gij moet weten, Ada, dat ik later vernam dat al deze 
vogels gewezen princessen en prinsen zijn van onze leeftijd. Zij had ons verboden 
te spreken, doch ’s nachts als het wijf sliep, praatten wij toch met elkander en 
vertelden elkander onze lotgevallen. Van een roodborstje vernamen wij het mid-
del voor onze redding; deze had het in ’t geheim vernomen. Doch het alvorens 
mede te delen wil ik toch eerst gaarne weten, lieve Ada, hoe gij hierheen zijt 
gedwaald!” 
Ada had alles met medelijden aangehoord en verhaalde aan haar broeder de 
groote droefenis der ouders en haar ontvoering: “En nu, lieve Eduard, ik brand 
van verlangen het middel te weten tot uw aller redding.” 
De nachtegaal antwoordde: “Het wijf zelve wil ons nooit meer redden, en weet, 
zooals ik u verhaalde, niets ervan, dat wij, indien zij ons niet meer veranderen wil, 
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achter een ander geheim gekomen zijn, namentlijk: een uur hier vandaan staat, 
wanneer gij de groote weg gevolgd zijt door het bosch, aan uw rechterkant een 
dwergenhuis (gij moet weten, dat deze dwergen de vijanden zijn van de toover-
heks). Langs het dwergenhuis voert een weg eveneens door ’t bosch op een kwar-
tier afstands, naar een grooten vijver. Aan dezen vijver groeit een wonderbare, witte 
bloem. Deze moet men zien machtig te worden, dat zeer moeielijk en met gevaren 
gepaard gaat, omrede een grooten draak met zeven koppen erbij wacht houdt. Kan 
men het beest onschadelijk maken, dan plukt men den bloem en door de aanraking 
met de wonderbare bloem kunnen wij allen weer menschen worden.“
Ada, [na] alles met belangstelling aangehoord te hebben, zeide toen: “Lieve Edu-
ard, ik zal beproeven die witte bloem machtig te worden, hoe moeielijk het ook 
gaan zal. Als gij mij dus een dag niet zult zien, dan behoeft gij u niet ongerust te 
maken. Pas maar op dat het wijf niets van ons gesprek verneemt. En nu vaarwel, 
tot een anderen keer, en hou goeden moed!” 
Een paar dagen erna op een avond nam Ada het besluit haar plan ten uitvoer te 
brengen. Dien dag was de tooverheks erg vermoeid van ’t werken, en begaf zij 
zich evenals Ada vroeg te ruste. Deze laatste, wachtende tot de heks goed sliep, 
trad op haar teenen in de kamer van het wijf, nam er den sleutel van de voordeur 
en sloop stilletjes het huis uit. De maan scheen helder en zij kon zoo gemakkelijk 
den aangeduide weg vinden. Bij den wegwijzer gekomen zijnde sloeg zij rechts 
af naar ’t dwergenhuis. Vóór het huis stond een levensgroot steenen beeld, de 
boschgod voorstellende. Ada verschrikte ervoor, daar het haar voor kwam [dat] 
het beeld dreigend naar haar keek. Zij klopte aan ’t huis aan. Een dwerg kwam 
opendoen en vroeg wat zij wilde. Zij verhaalde daarop haar wedervaren met de 
tooverheks en vroeg om hulp bij het uitvoerbrengen van haar plan. 
De dwerg antwoordde vriendelijk: “Ik ben het opperhoofd van al de goede dwer-
gen hier. Wij allen zijn vijanden van de tooverheks en ook van alle booze men-
schen, doch de brave menschen trachten wij steeds met onze raad en daad in 
alles bij te staan. Maar komt naar binnen en gebruikt wat, daarna zal ik u een 
slaapkamertje aanwijzen, want het is al zeer laat en gij zult wel vermoeid zijn.”
Ada nam het met vreugde aan, gebruikte wat spijs en drank en ging te ruste. Den 
anderen morgen stond zij versterkt op, en in de eetkamer komende stond het 
ontbijt al gereed op tafel voor haar. Toen het afgeloopen was, begaf zij zich wat 
naar buiten. Hier kwam het opperhoofd der dwergen weer bij haar en was blijde 
te hooren, dat zij zoo goed geslapen had. Daarop vertelde de dwerg van het stee-
nen beeld, dat dit hun steeds van groote dienst was daar het altijd waarschuwde 
als hun gevaar bedreigde. Juist had hij dit gezegd of beiden zagen op naar ’t beeld, 
dat plotseling grooter en grooter werd. Het lichaam veranderde in een reusach-
tigen berg, de mond en oogen werden diepe holen, de neus werd een kleinere 
berg en de haren van ’t beeld werd[en] een groot bosch. De dwerg nam de ver-
wonderde Ada bij de hand en [ze] bestegen de twee bergen tot in ’t groote bosch 
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boven. Hier bemerkten ze in de verte het huis van de tooverheks. Deze zelfs 
kwam juist eruit en zooals zij zagen zocht zij Ada. 
Ze liep driftig voort en riep uit: “Dat ondankbare meisje, ik zal haar opzoeken 
en als ik Ada vind, zal ik haar eveneens in een vogel veranderen.” 
Ada verschrok hevig en wilde wegloopen, doch de dwerg stelde haar gerust zeg-
gende: “De heks kan ons volstrekt niet zien, daar het beeld ons onttrekt aan haar 
blikken. Wij zullen nu den berg afgaan, ik zal mijn dwergen verzamelen en we 
zullen zoo stilletjes de tooverheks tegemoet gaan en gevangen nemen.” 
Den berg afzijnde, hernam het beeld weer zijn vorige gedaante. De dwergen 
maakten zich voor den strijd gereed. Ada moest met eenige jongere dwergen 
in huis de uitkomst afwachten. Na eenige uren kwamen zij zegevierend met 
het gevangen wijf binnen. Deze was buiten zich zelve van woede toen zij Ada 
bemerkte en wilde zich losrukken doch kon niet. Intusschen maakten de dwer-
gen de brandstapel gereed, bonden vervolgens de tooverheks erop, die toen 
onder groot gejuich levendig verbrand werd. 
Toen dit afgeloopen was gingen allen strijdvaardig naar den vijver om den draak 
te dooden. Ada volgde hen op afstand. Het gedrocht was woedend toen de dwer-
gen met de pijlen op hem afschoten en opende de zeven bekken om hen allen te 
verslinden. Doch daar trof een grooten pijl hem midden in ’t hart, hij sprong op 
van pijn en viel stuiptrekkend neer. Nu sprong het opperhoofd op den draak toe 
en hakte hem de zeven koppen af en Ada plukte nu de wonderbare witte bloem. 
Ada bedankte de dwergen hartelijk voor de groote diensten aan haar bewezen en 
beloofde hen vorstelijk te beloonen, als zij bij haar ouders zou zijn weergekeerd. 
Doch van belooning wilden de goede dwergen niets hooren en zeide[n] dat ze 
volstrekt geen gebrek aan iets hadden en alleen op de wereld waren om boozen 
te straffen en brave menschen te beschermen en te helpen. 
Ada nam recht hartelijk afscheid van hen en na nogmaals voor al ’t goede bedankt 
te hebben, keerde zij weerom naar het huis van de heks. Dadelijk ging zij naar de 
vogels, veranderde alle 30 weer door aanraking met de wonderbare witte bloem 
in menschen. Nu vertelde Ada aan de dankbare, blijde prinsjes en princesjes het 
gebeurde met de dwergen. Daarna gingen allen in triomf naar ’t slot van Eduards 
en Ada’s ouders. De lang treurende ouders snelden op het hooren van het blijde 
nieuws na[ar] hen toe, omhelsden hartstochtelijk hun dierbare kinderen, waarna 
Ada hen alles moest verhalen, van af hun ontvoering te beginnen tot nu toe, en 
toonde bij ’t einde ervan de wonderbare bloem. Deze werd daarop in een glazen 
kast tot aandenken aan hun redding bewaard. Ook de gouden bal welke na Ada’s 
verdwijning in ’t bosch gevonden was, en door welks oorzaak de kinderen zijn 
wedergekomen, werd tot versiering in den troonzaal voor altijd gebruikt. Nu 
werd er bericht verzonden naar de vorstelijke ouders der overige 29 prinsjes en 
princesjes. Deze kwamen terstond over, vol blijdschap hun kinderen weergevon-
den te hebben. Er werd nu op ’t kasteel, onder algemeene vreugde een groot en 
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luisterrijk feest gevierd waarna een groot kinderbal plaats had. Toen het feest was 
afgeloopen, keerden de ouders vol vreugde met hunne lieve kinderen huiswaarts. 
Sedert leefden allen gerust na den dood van de tooverheks, en onder voortdu-
rende bescherming der goede dwergen.

372.	 at	425C
Rozina
In een handelsstad van Frankrijk leefden eertijds een welgestelde koopman, een 
weduwenaar, met drie dochters. De twee oudsten, Louise 18 jaar en Irma 17 jaar, 
waren ’t volkomen evenbeeld van hun overledene moeder. Ze waren in hooge 
mate ijdel, zelfzuchtig, gierig en lui. De jongste was een meisje van 15 jaar, Rozina 
genaamd. Deze overtrof door haar buitengewoone schoonheid de beide minder 
knappe zusters. Zij had een slanke, bevallige gestalte, lange blonde krullen, hel-
der vriendelijke blauwe oogen, een klein mondje, omsloten van koraalroode lip-
pen, en had parelwitte tanden. Nog meer door haar lieftalligheid als door haar 
schoonheid blonk zij uit. Evenals haar vader was zij zachtzinnig, bescheiden, 
ijverig en goed voor allen, bijzonder voor de in nood zijnde of behoeftige men-
schen. Zij werd daarom ook meer dan haar zusters door haar vader en allen, 
die met haar omgingen, bemind. Dit nu verdroot haar oudere zusters zeer. Zij 
behandelde[n] Rozina dan ook steeds minachtend en lachten om haar godsdien-
stigheid, welke zij huichelarij noemden, en plaagden haar altijd op allerlei wijzen. 
Het arme meisje verdroeg dit alles geduldig en hoopte door haar goedheid hen 
eens te veranderen en tot inkeer te brengen. 
Op zekere keer moest de vader op reis voor zijn zaken en vroeg aan elk wat hij 
voor haar moest meebrengen. Louize wilde een zijden kleed en Irma een fluwee-
len mantel met bont omzet. 
“En wat moet ik voor u medebrengen, Rozina?”
“Och vaderlief, ik heb niets noodig, doch als u toch wat schenken wilt dan had ik 
liefst een roos, mijn lievelingsbloem, die hier niet meer bloeien. Mogelijk krijgt 
u ze ginds wel.” 
De vader nam hartelijk afscheid van zijne dochters en vertrok. Na eene week zijn 
zaken afgeloopen zijnde, kocht hij de zijden en fluweelen kleedingstukken. Maar 
een roos kon hij niet meer krijgen. In zijn terugkeer naar de stad, wat toen nog 
per postwagen ging, liet hij zich brengen tot bij het groote bosch, dat bij de stad 
lag. Daarop steeg hij uit den wagen en ging te voet door het bosch. ’t Was nog 
vroeg en nog zeer licht en eerst vijf uur in den middag.
In gedachten verdiept bemerkte hij niet, dat hij van den grooten weg was afgegaan, 
die rechtuit naar de stad voerde, maar een zijweg had ingeslagen en ver het bosch 
inliep. Nu eerst werd hij het gewaar, doch kon de grooten weg niet meer vinden en 
was verdwaald. Daar ontwaarde hij voor zich een prachtig, grootsch wit marmeren 
tooverpaleis gelegen te midden van uitgestrekte bloemtuinen, parken, waarin vij-
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vers stroomden, fonteinen ontsprongen, en levensgroote witte marmeren beelden 
geplaatst waren tusschen de hooge boomen, en struikgewas. Hij opende het hooge, 
ijzeren hek en trad den bloementuin binnen. Vol bewondering bezag hij alles vlug-
tig in ’t voorbijgaan, besteeg de hooge en breede witmarmere[n] trappen van ’t 
paleis en ging zoo door de voorgalerij naar de hoofdpoort welke van ijzer en geheel 
verguld was. Hij klopte aan, doch niemand kwam en na lang wachten besloot hij 
binnen te gaan, daar de poort niet op slot was. 
Binnen kwam hij het eerst in een groote vestibule en daarna in een groote breede 
gang die beiden ook van wit marmer waren, en aan weêrzij veel schoone planten 
en bloemen gerangschikt waren even als de voorgalerij. Hij opende een zware 
cederhouten deur en trad een groote vergulde zaal binnen, rijk gemeubileerd en 
behangen met kostbare schilder[ij]en en spiegels. Het scheen een eetzaal te zijn, 
daar de tafel gedekt was juist voor één persoon, er stonden verschillende gerech-
ten, confituren, en flesschen met champagnewijn enz. Alles wat hij tot nu toe 
gezien had kwam hem zoo tooverachtig voor en ’t was of hij zich hier in een 
aardsch paradijs bevond. Doch het verwonderde hem dat nog niemand kwam, 
zelfs zag hij ook geen tooverfee aan wie hij dacht, dat alles toebehoorde. Daar hij 
zelfs vermoeid en hongerig was geworden, zette hij zich neder en at smakelijk. 
Daarna begaf hij zich, daar het eerst zes uur was, in de bloementuin en zocht hier 
naar rozen. Hij ging langs den vijver waarop twee prachtige witte zwanen dreven. 
Ook lag er in ’t water een sierlijke pleizierboot met roeiriemen erbij. Over den 
vijver die tamelijk breed was, lag een brug. Deze ging hij over en zette zich op een 
rustbank neder, die overschaduwd was van hooge beukeboomen. Uitgerust zij-
nde wandelde hij verder; hier zag hij een hooge rots, in een groote vijver, waaruit 
een waterval ontsprong. Verder gaande zag hij een waterresservoir met goudvis-
schjes erin. Er waren ook dichtbegroeide prieelen en breede lommerrijke lanen 
in het park en in den bloementuin. Hij ging door eene laan en kwam aan een 
meer waarin een klein eiland lag met een kristallen zomerkoepel erop, omringd 
van schoone bloemperken. Door middel van een schuitje dat hier ook lag kon 
hij naar het eiland roeien. Hij ging weer terug langs waar hij gekomen was daar 
de avond begon te vallen, maar ’t was nog tamelijk licht en de maan kwam al 
op. Hij ging vanuit het park weer naar den bloementuin en bezag eerst nog de 
bloemensèrres, waarin vele uitheemsche planten en bloemen stonden. Veel tijd 
had hij niet meer om al dat schoons eens goed te bewonderen en denkende weer 
aan de roos begaf hij zich eruit in den tuin. Langs vele schoone sierlijke planten 
en bloemperken gegaan zijnde zag hij rond naar rozen. Hij was vol van al het 
schoons wat hij had gezien. Hoewel hij alles van ’t begin tot ’t einde, dat hier 
beschreven staat, maar allemaal vluchtig doorloopen had en had nog zelfs niet 
het vierde gedeelte gezien van de schoone uitgestrekte lusttuinen, daar er geen 
tijd meer was en hij naar huis verlangde. Bij de rozen gekomen zijnde zag hij er 
helaas niet velen, maar die er waren, waren ook van bijzondere schoone soort en 
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van welriekende geuren. Hij plukte een groote schoone roos af. Doch nauwelijks 
had hij ze geplukt en in de hand of hij hoorde een vreeselijk gebrul en zag een 
zwarte gedaante van uit het paleis naar zich toe komen. Toen het naderbij kwam 
zag hij een allerafzichtelijks[t] groot gedrocht. De man was aan de grond gena-
geld van schrik en kon niet vluchten voor het monster. 
Deze ophoudende met brullen zeide toornig: “Gij ondankbaar mensch, dat gij 
zijt. Gedraagt gij u zóó, nadat gij zooveel goeds hier genoten hebt, moet gij nu 
daarom deze schoone roos plukken van de weinige die ik bezit? Waarom doet gij 
dit, ondankbare? Voor straf moet gij nu hier uw leven lang blijven!” 
Eindelijk kon de man, die nog rilde van angst, een woord uiten. Hij viel op 
de knieën voor ’t monster, vroeg om vergeving en bekende waarom hij de roos 
geplukt had, namelijk voor zijn dochter Rozina.
Toen hij alles bekend had, antwoordde het monster: “Nu gij alles openhartig 
bekend hebt, en er groot berouw over hebt en ook omrede gij het niet uit kwaden 
wil maar voor een ander geplukt had, zoo wil ik u vrij laten, maar op voorwaarde 
dat gij, als gij naar huis teruggaat, de eerste, die van uw huisgenooten u tegenkomt, 
na[ar] mij stuurt, hierheen, welke dan in uw plaats hier moet blijven, alhoewel die 
hier een goed leven zal hebben, toch nooit meer hier vandaan mag.”
De koopman dacht even na... Steeds was hij gewend, als hij op reis ging, dat zijn 
trouwe hond hem het eerst tegemoet kwam en om deze rede[n] beloofde hij de 
belofte te zullen nakomen. Toen de arme man van schrik bekomen, zich weer 
in ’t bosch bevond, bespeurde hij niets meer van ’t slot, maar zag met verwonde-
ring, dat hij op de gewoonen, breeden weg naar de stad liep. Dicht bij zijn huis 
komende zag hij - O schrik! - niet zijn trouwe hond maar zijn geliefde dochter 
Rozina, die hem ’t eerste tegemoet komt. Hij verbleekte en werd zeer treurig. 
Rozina vroeg, na hem hartelijk omhelsd te hebben, wat hem scheelde en of hij 
ziek was geworden van de reis. De vader antwoordde vriendelijk dat hij niet ziek 
was, maar dat hem wat bijzonder onaangenaams wedervaren was, hetgeen hij zou 
verhalen als hij wat uitgerust zou zijn. 
Nadat de beide oudste dochters de vader verwelkomd hadden, ontvingen zij de 
fijne kleeding stukken, welke beider verwachting overtroffen had, zoo schoon 
en kostbaar waren zij. Beiden bedankten dan ook den vader hartelijk ervoor en 
bemerkten nu pas, dat de vader zoo bleek en treurig uitzag en vroegen eveneens 
de reden ervan. De koopman verhaalde daarop alles, wat hem overkomen was in ’t 
tooverpaleis, en overhandigde daarna de noodlottige roos aan zijn jongste doch-
ter. Deze schrikte er hevig over om van haar geliefde vader te moeten scheiden en 
alleen haar leven lang bij zoo’n monster te moeten leven, toch de gedachte, dat zij 
als offer mocht dienen voor haar dierbare vader, die zij zoo innig beminde en hem 
doordien ze bereidwillig ging, het leven spaarde, nam de overhand op haar goed 
hart. Ze nam het aan en was geneigd den anderen avond te vertrekken, hoewel zij 
toch in stilte weende bij de gedachte aan ’t naderend afscheid van de haren. 
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De zusters hadden alles onverschillig aangehoord. Ze waren zeer verwonderd 
over dat prachtige tooverpaleis en de schoone lusthoven, toch waren zeer ver-
heugd, dat niet een van hen beiden het lot getroffen had om daar altijd te moeten 
blijven. Voor één dag zouden zij er wel eens heen willen en alles gaan zien, maar 
zoo was ’t ook goed. Het afscheid den anderen dag tusschen vader en dochter 
was hartroerend en [er] werden weer tranen gestort. Doch haar zusters zeiden 
heel gewoon vaarwel aan Rozina en wenschten haar toe, dat het haar in die een-
zaamheid goed mocht bevallen. In hun hart waren zij zelfs blijde, dat Rozina 
van hun vandaan ging, immers zij zouden door niemand meer in hun schoonheid 
overschaduwd worden, en waren vrij in hun handelen en doen, daar hun vader 
te druk met zijn zaken was om zich veel met hen te bemoeien.
Rozina ging bedroefd weg, en volgde dezelfden, breeden weg door ’t bosch, dien 
haar vader ook gemaakt had, en stond eveneens plotseling voor ’t tooverpaleis. Zij 
opende het hek en trad binnen, ging door den prachtigen bloementuin, besteeg 
de witte marmeren trappen en ging door den gallerij naar den ijzeren vergulden 
poort, opende hem en kwam zoo in dezelfde verlichtte vergulde[n] eetzaal. Aan-
genaam verrast was zij [toen zij] op al de borden en schotels haar naam ‘Rozina’ 
in sierlijke gouden letters gedrukt zag, en was verwonderd, [dat] men haar komst 
hier wist en ook dat er nog geen monster gekomen was. Zij gebruikte van de heer-
lijke spijzen en toen zij klaar was rustte zij wat uit. Zij hoorde de klok zeven uur 
slaan. Op eens hoorde zij een gebrul, als van een stier, door de gangen. Deuren 
werden opengeslagen en eindelijk kwam het tot bij de eetzaaldeur, die geopend 
werd en het afschuwelijk monster zich aan haar blikken vertoonde. Het arme 
meisje kromp ineen van schrik en beefde en weende van angst. 
Toch het monster sprak vriendelijk tot haar: “Wees niet bevreesd Rozina, geen 
leed zal u geschieden. Ik ben wel leelijk, toch ben toch niet kwaadaardig van 
soort. Gij zult zeker vermoeid zijn, ga met mij mede, dan zal ik U uw slaapkamer 
wijzen. Om U al hier gewend te gevoelen, had ik al gezorgd, dat uw naam op al 
de borden en kopjes stonden, opdat gij nu hier zijnde alles als het uwe zoudet 
beschouwen.” 
Rozina betuigde daarop het monster, dat dit haar alles zeer aangenaam was 
geweest, en dankte voor al het goede. Tevens volgde zij het monster, doch steeds 
nog met huivering. Deze ging op breede witte marmere[n] trappen naar boven. 
Overal lagen dikgebloemde zware tapijten, op den trap en de corridor. 
Hier gekomen zijnde opende het monster de vergulde deur der slaapkamer en 
zeide: “Ik hoop, dat U deze kamer goed bevallen zal, Rozina, gij zult er alles vinden 
wat gij voor uw toilet noodig heeft, en wensch U tevens een goede nachtrust.” 
Hierop ging het monster weg na eerst den gouden blaker329 met licht erin op 
de mahoniehouten tafel gezet te hebben. Rozina bekeek nu de kamer rond, 

329 Lampje waar een kaars ingezet wordt.
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zoo’n schoone slaapkamer had zij nog nooit gezien, nog veel minder gehad. Het 
behangsel was verguld, alle meubels, de stoelen en divans waren overtrokken 
van lichtblauwe zijde, eveneens de bedgordijnen. Het ledikant was van kostbaar 
mahoniehout en het beddegoed en lakens al van fijne stof. De spiegel waarin zij 
zich van ’t hoofd tot de voeten330 zien kon was groot en breed en de lijst was 
massief goud; eveneens de lijsten van de kostbare schilderijen, die er hongen, 
waren van goud. Zij zag een andere deur; deze open[en]de kwam ze in een bou-
doir. Deze was geheel van licht rozé bekleed en er stond een van de kostbaarste 
kaptafel[s] als ze ooit gezien had. Ook was er een kleêrkast: deze zag ze in en 
zij liet een kreet van verrassing toen zij allemaal die prachtige fijne kleeren zag, 
waarbij de eenvoudige maar nette kleding van Rozina zéér afstaken. Zij paste er 
eene aan. Het stond haar keurig. Ook lagen er vele juweelen versierselen, brace-
lets,331 ringen, oorbellen enz. Rozina zou gedacht hebben, dat dit alles aan een 
prinses toebehoorde, als zij niet wist dat dit alles aan haar geschonken was. In 
de boudoir332 was weer een deur die naar een badkamer voerde, die zij bezag en 
eveneens alles bevatte wat zij noodig had. Na alles gezien en bewonderd te heb-
ben, ging zij ter ruste. Zij sliep vast, daar zij zeer vermoeid was, en droomde van 
godinnen en tooverfeeën. 
Des morgens ontwaakte zij en zag dat de zon al door de vensters scheen. Zij 
kleedde zich in de kostbare kleeding en ging, en de kamer verlatende zag zij eerst 
nu, dat boven de deuren der drie kamers ook in gouden letters ‘Rozina’ stond. Zij 
kreeg medelijden met het leelijke monster en bewonderde zijne goedheid voor 
haar. Naar onder gaande, in de eetzaal stond het ontbijt al gereed, dat weer even 
rijkelijk en overvloedig was. Na het ontbijt ging zij in de parken en tuinen. Alles 
wat zij hier zag kwam haar oneindig mooier voor, dan haar vader het beschreven 
had. Nadat zij een groote wandeling gemaakt had, van tijd tot tijd al eens rus-
tende op een mosbank of in een prieel, ging zij het paleis van binnen eens bezien. 
De eerste zaal na de eetzaal was van zilver met meubels prachtig overtrokken van 
goudglanzend bruin satijn. Daar tegenover was een zaal van massief goud, zelfs 
de vloer en ’t plafond; hier waren de gouden meubels overtrokken van kersrood 
fluweel. De derde zaal schitterde van diamanten en edelgesteenten. De vierde 
zaal was een danszaal met kleine gemeubeleerde zijkamertjes erbij waarin men, 
kostbare behangen wegschuivende in de plaats van deuren, weer in de balzaal 
kwam. Nog veel zalen ging zij door die allen met elkander schenen te wedijveren 
in kostbare meubels en versieringen en schilderijen enz. Ten laatste kwam zij in 
een tuinzaal van kristal, waarin veel uitheemsche planten waren, in ’t midden een 
water resservoir met een fontein erin die welriekende geuren verspreidde. Rozina 

330 Hierna staat in het handschrift nog een keer het woordje “in”.
331 Armbanden.
332 Klein damesvertrek.
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doopte haar fijnen zakdoek erin, die nu zoo’n heerlijken geur had, dat alle odeurs 
ginds in de stad [er] niets bij waren. 
Zij ging nu weer terug naar de eetzaal, daar het al middag was geworden. Het 
diner stond al gereed: Rozina kwam ’t voor of ’t een koninklijk maal was, zoveel 
gerechten, en confitures, geleien, taart[j]es, dessert[s], allerlei soort fijne wijnen. 
De tafels en al de spijzen waren versierd met levende schoone bloemen, bouquet-
ten, bloemekorfjes enz. Rozina ging na het dineer in ’t park naar de vijvers en 
wilde eens op het eilandje in de kristallen koepel gaan. Daar zag zij een sierlijke 
boot leggen waarop ook haar naam stond. Er waren bij deze boot geen roeirie-
men, maar aan ’t voorste deel gouden linten. Op elk lint stond een zilveren zwaan 
getekend waaruit zij begreep, dat zij de twee witte zwanen die op ’t water dreven 
ervóór moest spannen. Zij deed dit. De dieren gehoorzaamden gewillig en dreven 
de boot voorttrekkende statig naar ’t eiland. Rozina in haar prachtige kleeding 
van lichtblauwe zijde, met diamanten bezet en daarbij van slanke en buitenge-
woone schoonheid, geleek in den boot met de twee zwanen ervoor op een won-
derschoone waterfee die na[ar] haar waterpaleis zweeft. 
Toen dit watertochtje was afgeloopen, ging zij naar de stallerij dat eveneens een 
mooi groot gebouw was. Hier vond zij vele schoone rassen van paarden en een 
lieve pony erbij. Zij bedacht zich een naam voor dit beestje en riep het uit den 
stal. Deze kwam ook gewillig naar haar toe en hinnikte vroolijk. Eveneens waren 
er vele rijtuigen van allerlei soort, maar eene ervan was juist geschikt voor twee 
personen en zoo sierlijk van voren. Deze wagen was ook de kostbaarste die er 
bij was, want hij was van goud met diamanten ingelegd. Haar naam stond ook 
hierop, deze wagen alleen, de letters waren van edelgesteenten gevormd. Rozina 
kon het niet genoeg bewonderen. Zij spande de sneeuwwitte pony ervoor. Deze 
scheen den weg goed te kennen en Rozina behoefde geen zweep te gebruiken. 
Men reed de heele bezitting bijna rond, maar de avond viel en zij wilde altijd 
gaarne alles geregeld doen.
Evenals de vorige avond stond er weer een rijkelijk en overvloedig souper. 
Rozina dacht na over al het moois en schoons, dat zij gezien had. Ja, zij begon het 
hier zoo aangenaam te vinden en amuseerde zich zoo goed, dat zij er niet meer 
om geven zou om naar de menschen terug te keeren, indien haar vader maar bij 
haar was, om haar te vermaken en [haar] eenzaamheid te deelen. Zij besloot ook 
nu ze hier was, zoo weinig mogelijk gebruik van de kostbare zalen te maken 
behalve van haar eigen kamers. Maar ’t liefst amuseerde zij zich in de vrije opene 
lucht. Als zij rijtoertjes en watertochtjes en nog zoo veel meer andere uitspan-
ningen kon maken gevoelde zij zich oneindig vrijer en vroolijker dan in die schit-
terende maar eenzame zalen. 
Het monster had haar gezegd iederen avond alleen om zeven uur bij haar te 
komen om zoodoende haar niet tot last te zijn en dan weer weg te gaan, als 
zij wenschte te gaan rusten. Rozina was door de vele goedheden waarmede zij 
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overladen werd, algeheel verzoend met de leelijkheid van het monster en besloot 
eveneens vriendelijker jegens hem te spreken, daar zij toch niet voor een ondank-
baar meisje wilde doorgaan. Om zeven uur ’s avonds kwam het monster dan ook, 
hij sprak als altijd zeer vriendelijk met haar en vroeg hoe het haar hier beviel. 
Rozina vertelde daarop al het schoone, wat zij gezien had en kon er maar niet 
over uitkomen, hoe mooi zij alles vond en dankte daarom het monster zéér har-
telijk ervoor. 
Deze zeide daarop: “Het doet mij veel genoegen [dat] gij alles zoo schoon vindt 
en U hier zoo goed amuseert. Rozina, nu gij hier zijt, moet gij alles als het uwe 
beschouwen, en ik stel U als koningin over alles aan. De kostbaarste kleeding 
of juweelen zullen U niet ontbreken, doch voor dit alles zou ik gaarne U wat 
vragen.”
“Spreek,” zeide het meisje, “ik zal U als het kan ermee helpen.” 
Daarop vroeg het monster: “Rozina, zoudt gij mijne vrouw willen worden?” 
Rozina was onaangenaam verrast door deze vraag, waar zij in de verste verte niet 
aan gedacht had; te trouwen met dit afzichtelijk monster? Neen! dit kon zij niet, 
dat schrikte haar af. Het deed haar inderdaad veel leed, deze vraag te moeten 
weigeren. Doch zij voegde erbij zich erover te bedenken. Het monster zeide haar 
welterusten en ging weg. Op zoo’n wijze bracht Rozina haar dagen door, maar 
telkens vroeg het monster ’s avonds dezelfde vraag, die zij maar steeds ontken-
nend beantwoordde, waarover het monster altijd treurig weer weg ging. Nadat 
zij er veertien dagen was, verlangde zij te weten hoe allen het t’huis maakten. ’s 
Avonds zeide zij dit aan ’t monster, die haar zeide, dat, als zij het weten wilde, 
boven op haar slaapkamer in den grooten spiegel kon zien. Naar bed gaande keek 
zij er in en zag, dat haar vader, hoewel [hij er] treurig uitzag, en haar zusters het 
allen - Goddank! - goed maakten. 
Na eenige dagen echter, zag zij haar vader, dien zij toch steeds in den spiegel altijd 
treurig om haar had gezien, nu ziek te bed leggen. Hij lag erg verlaten, alleen 
eene dienstbode paste hem op. De beide oudste zusters zag zij er niet bij; deze 
waren nog niets ten goede veranderd en hadden weinig liefde voor de vader en 
woonden vele vermaken in de stad mede. Dit alles ziende, weende Rozina luide 
en verlangde zeer, haar vader een tijdje te gaan oppassen.
’s Avonds om 7 uur kwam het monster als gewoonlijk en vroeg weer: “Rozina, 
wilt gij mijn vrouw worden?” 
Rozina antwoordde zich te zullen bedenken, maar verhaalde hetgeen zij vanmor-
gen in den spiegel gezien had. 
Het monster zeide: “Ja, gij moogt uw dierbare vader gaan oppassen, maar moogt 
niet langer als zeven dagen blijven. Dan zal uw vader ook weer genezen zijn. 
Maar als gij langer blijft Rozina, dan sterf ik van verdriet.” 
Deze laatste beloofde alles stiptelijk te zullen nakomen en ging te ruste. Hoe 
verbaasd was zij, toen zij ’s morgens bij haar ontwaken bemerkte dat zij in haar 
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gewoone kamer sliep te huis. Ze kon haar oogen haast niet gelooven en wreef ze 
eens goed uit. Haar prachtige kleeding van den vorigen dag met de edelgesteenten 
lagen over een stoel in de kamer. Zij trok ze aan en ging naar onderen. Allen 
meenden eerst een prinses voor zich te zien en bewonderden de schoone klee-
ding, maar zij konden haast niet gelooven dat het Rozina was. Zij omhelsde haar 
vader hartelijk en eveneens verwelkomde zij haar zusters. Deze laatsten waren 
wat hartelijker en vriendelijker jegens Rozina, voornamentlijk toen deze alles 
verteld had, en [dat] zij maar zeven dagen mocht blijven. Zij gaf daarna de mooi-
ste juwelen, die zij aan het kleed had, aan haar zusters; beiden bewonderden 
de schoone geschenken en waren er opgetogen van vreugde mede. Zoodoende 
had Rozina een aangenamer leven hier in huis, als ze nog ooit gehad had. Haar 
geliefde vader genas zichtbaar, hetwelk hij toeschreef aan het bijzijn van zijn 
Rozina. De week was als omgevlogen; met droefheid dachten allen aan haar ver-
trek op morgen. Haar vader, die zich moeielijk weer zoo gauw van zijn dochter 
kon scheiden, vroeg haar nog maar eenige dagen langer te blijven, daar zou het 
goede monster niets van weten. Rozina bezweek aan de verleiding en stemde 
toe. De achtste dag was zij al langer gebleven. In dien nacht droomde zij van 
’t tooverpaleis. Zij hoorde een akelig gekerm om hulp roepen. Zij liep naar den 
bloementuin waar vandaan het geluid kwam en ziet het arme monster stervend 
op den grond liggen, getroffen door een pijl in ’t hart. Het meisje schrok zoo 
hevig ervan, dat zij ervan ontwaakte. 
Zij kleedde zich aan en verhaalde de droom aan haar vader; deze zeide daarop: 
“Rozina, ik geloof eveneens dat het waarheid is en [daarom] laat ik U gerust gaan 
om het arme monster te bevrijden.” 
Hartelijk omhelsden zij elkander en Rozina begaf zich op weg. Weer stond zij 
plotseling voor ’t tooverpaleis. Zij snelde oogenblikkelijk naar den tuin en in 
werkelijkheid lag het goede monster te sterven; een pijl zag zij niet maar wel een 
gapende wonde bij ’t hart waaruit het bloed vloeide. 
Het monster sprak al stervende: “Rozina, zie... deze wonde... hebt gij mij gege-
ven... door uw... ongehoorzaamheid... en ondankbaarheid... en nu... moet ik ster-
ven... vaarwel lieve Rozina....”
Het monster draaide zich stuiptrekkende om, de doodsstrijd begon... 
Rozina kon het niet langer aanzien, zij barstte in tranen uit, vroeg vergeving voor 
haar ongehoorzaamheid en riep vol medelijden en wanhoop uit: “Ik wil niet dat 
gij om mijnentwille sterft; zeg mij waarmede ik U nog helpen kan, alles wil ik 
doen voor U, die steeds zooveel goeds aan mij deedt.”
Het monster keek haar smeekend en hoopvol aan terwijl hij zeide: “Het eenige 
middel om mij te redden is, indien gij met mij trouwen wilt.” 
Rozina zeide toen: “Als dit het eenigste middel is waarmeê ik U redden kan en 
mijn dankbaarheid kan betoonen, zoo wensch ik volgaarne met u te trouwen.” 
En zie...! nauwelijks heeft zij die woorden gesproken of het stervende monster 
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verdween en in zijn plaats stond voor haar een schoone, slanke prins uitgedost 
in prachtige zijden en damasten kleeding met hermelijn omzet, fonkelende van 
diamanten en edelgesteenten; op ’t hoofd had hij een kostbare muts bezaaid met 
juweelen, en waarop schoone vêren afhingen. 
Rozina was van bewondering eenige stappen achteruitgegaan, doch de Prins nam 
haar minzaam bij de hand en sprak: “Dierbare Rozina, duizendmaal dank ik U, 
dat gij mij gered hebt van den dood. Vroeger heeft mij eens een booze fee in zoo’n 
monster veranderd. En niet eer zou ik weer mensch worden, alvorens er een vrouw 
zou zijn die mij als monster trouwen wilde. Daarop verdween zij. Gij kunt denken 
hoe treurig leven ik nu leidde en dacht [dat] nooit mij een vrouw in zoo’n gedaante 
zou willen trouwen. Totdat gij, lieve Rozina, erin toegestemd hebt.” 
Rozina was nu zeer verheugd met het gebeurde en beminde de goede prins vurig. 
Zij zelf333 ging nu haar vader en beide zusters halen en vertelde hun alles. Doch 
nauwelijks waren alle vier op ’t slot weergekeerd of daar verscheen de booze fee, 
die nu de beide ijdele dochters Louize en Irma in twee marmere[n] zuilpilaren 
veranderde, die de voorgalerij ondersteunden en voor eeuwig zoo tot straf moes-
ten blijven staan. De booze fee bevriendde zich met den prins en de heele familie. 
Nu werd er een schitterende bruiloft gevierd, dat drie dagen duurde. Er had een 
groot bal plaats dat zeer luisterrijk was, met prachtig[e] muziek begeleid. Op dit 
feest waren de vader, de prins met zijne bruid Rozina, die de koningin van ’t bal 
was, zoo schitterde zij zich, in pracht en schoonheid. De uitgenodigden die hier 
tegenwoordig waren: de booze fee en dan vele schoone godinnen en feeën en al 
de edelen en prinsen uit het land. Men was bijna verblind door al de prachtige, 
schitterende costumes van allen. Nog nooit herinnerde men zich ooit zoo’n luis-
terrijke bruiloft gevierd te hebben. 
De prins en zijn schoone vrouw, met zijn schoonvader, leefden gelukkig en 
tevreden en elkander innig beminnende in voortdurende welvaart en vrede in ’t 
tooverpaleis.

Verteller: J. Verheul
Woonplaats: Rotterdam (Zuid-Holland)
Beroep: architect
Datum van inzending: 27 november 1893
Opmerking: de eerste vertelling is slechts fragmentarisch overgeleverd.
Aantal verhalen: 2

333 In het handschrift staat “zelfs”.
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373.	 at	2030J
[...]
Koetje wil je water drinken?
Water wil niet vuur blusschen, enz.
Maar de koe wilde het water niet drinken.
Toen gingen ze naar de slager.
Slager wil je de koe slachten?
Koetje wil niet water drinken, enz.
En de slager zeide ja!
Toen ging echter de koe ’t water drinken,
Het water ging het vuur blusschen,
Het vuur ging de stokken branden,
De stokken gingen de honden slaan,
De honden gingen Keutje bijten,
En Keutje wilde nu wel naar school toe gaan zonder gedragen te worden
Van een meisje hupsch en fijn
In de lichte maneschijn.

374.	 at	2030J
Vertelling
Keutje wou niet naar school toe gaan, of ze moest gedragen worden, van een 
meisje hupsch en fijn, in de lichte maneschijn.
Toen gingen ze naar de honden. “Honden, wilt ge Keutje bijten? Keutje wil niet 
naar school toe gaan, of ze moest gedragen worden, van een meisje hupsch en 
fijn, in de lichte maneschijn”.
De honden zeiden: “Neen.” 
Toen gingen ze naar de stokken. 
“Stokken, wilt ge honden slaan? De honden willen niet Keutje bijten en Keutje 
wil niet naar school toe gaan, of ze moest gedragen worden, van een meisje hup-
sch en fijn, in de lichte maneschijn.”
Maar de stokken zeiden ook: “Neen.” 
Toen gingen ze naar het vuur. 
“Vuur, wil je stokken branden? Stokken willen niet honden slaan, de honden 
willen niet Keutje bijten en Keutje wil niet naar school toe gaan, of ze moest 
gedragen worden, van een meisje hupsch en fijn, in de lichte maneschijn.”
[Maar het vuur zei: “Neen.” 
Toen gingen ze naar ’t water.] 
“Water, wil je vuur blusschen? Vuur wil geen stokken branden, stokken willen 
niet honden slaan, de honden willen niet Keutje bijten en Keutje wil niet naar 
school toe gaan, of ze moest gedragen worden, van een meisje hupsch en fijn, in 
de lichte maneschijn.”
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[Maar het water zei: “Neen.”] 
Toen gingen ze naar de bonte koe. 
“Koetje, wil je water drinken? Water wil geen vuur blusschen, vuur wil geen 
stokken branden, stokken willen niet honden slaan, de honden willen niet Keutje 
bijten en Keutje wil niet naar school toe gaan, of ze moest gedragen worden, van 
een meisje hupsch en fijn, in de lichte maneschijn.”
Maar de koe wilde het water niet drinken. 
[Toen gingen ze naar de slager toe.] 
“Slager, wil je de koe slachten? Koetje wil geen water drinken, water wil geen vuur 
blusschen, vuur wil geen stokken branden, stokken willen niet honden slaan, de 
honden willen niet Keutje bijten en Keutje wil niet naar school toe gaan, of ze 
moest gedragen worden, van een meisje hupsch en fijn, in de lichte maneschijn.”
En de slager zei: “Ja!”
Toen ging echter de koe het water drinken, het water ging het vuur blusschen, 
het vuur ging de stokken branden, de stokken gingen de honden slaan, de hon-
den gingen Keutje bijten en Keutje wilde nu wel naar school toe gaan zonder 
gedragen te worden van een meisje hupsch en fijn in de lichte maneschijn.

Verteller: A.J. Verweij
Woonplaats: Neuilly, bij Parijs (Frankrijk)
Datum van inzending: maart 1892
Aantal verhalen: 1

375.	 at	2030	
Friesch oud vertelsel
Daar was een old old wiefke. 
Zij vond een houten duutsje. 
Ze wist niet wat ze der voor koopen zude. 
Ze kocht een barg, maar de barg wude niet naar huus toe loopen, 
of hij must na huus toe dragen wudde.
Doe kwam ze een kou teugen.
“Kou, wust de barg biete, want de barg wil niet naar huis toegaan,
of hij mut na huus toe dragen wudde.”
“Nee,” zei de kou.
Doe kwam ze een stok tegen.
“Stok, wust de kou slaan?” (enz. zelfde gesprek)
Doe kwam ze vuur tegen.
“Vuur, wust de stok brande? enz.”
Doe kwam ze water teugen.
“Water, wust ’t vuur doove? enz.”



365De volksverhalen uit de correspondentie

Doe kwam ze een liewe334 teugen.
“Liewe, wust ’t water sliene?* enz.” *(stiekem) snoepen
Eindelijk komt er een wolf, dan zeggen ze allen ja
en de barg gaat ook naar huis.

Verteller: Jac. Volkers
Woonplaats: Bathmen, bij Deventer (Overijssel)
Datum van inzending: 1892
Opmerking: alleen het afschrift van Boekenoogen is overgeleverd.
Aantal verhalen: 32

376.	 sinsag	621
De vrouw van een zekeren winkelier was een tooverheks. Een vrouw uit de buurt 
gaat in de winkel meel halen op de pof. 
Toen deze vrouw aan ’t pannekoek bakken is, komt er een kat de deur binnen en 
gaat parmantig bij ’t vuur zitten en zegt: “Pannekooke bakken en ’t mèl poffen?” 
(drie- à viermaal). 
De vrouw zegt: “Wat zeg ie van pannekooke bakken en ’t mèl poffen, ik zal god-
domi wel helpen,” en meteen gaf zij de kat een slag met de pan, dat de kat de 
deur uit vloog. 
Den volgenden dag ging de vrouw naar de winkel, maar de vrouw van den win-
kelier was er niet. Op haar vraag: “Waar is de vrouw?” kreeg ze ten antwoord, 
dat de vrouw niet goed was, ze was nog niet opgestaan. 
“O,” zei de vrouw, “lig ze noe met haor verbraanden kop in ’t bedde?”

377.	 sinsag	223
Derk met den Beer, die Kerstavond overal rondwaart, heeft zijn ontstaan te dan-
ken aan: Een zekere boer, dien al zijn vee afstierf, werd daarvoor zoo verwoed, 
dat hij naar binnen liep, een geweer van de wand greep en daarmee naar buiten 
stormde, waar hij het geweer in de lucht afschoot, recht naar boven, om Onze 
Lieve Heer dood te schieten. O.L.H. werd daarover ook boos en veranderde hem 
in Derk met den Beer.335

334 Leeuw.
335 Derk (of Dirk) met de Beer (een spookvarken) moet voor straf eeuwig rondwaren (vgl. 
de Wilde Jacht). Vooral op kerstavond (24 december) was hij actief: alle boerengereed-
schap moest worden binnengehaald, anders nam Dirk met de Beer de spullen mee. Ook 
wel: Dirk met de hondjes.
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378.
Op Kerstavond moest om elken boom een stroowisch336 gebonden worden, dan 
kwamen er het volgend jaar appels. 
Ook moest vlas vóór dien avond van den rosklop af. (De rosklop is dat deel van het 
spinnewiel, dat de vrouwen in de hand houden en waar zij het vlas af spinnen.) 
Ook moesten dien avond alle tuurpalen (van tuieren) van het land gehaald wor-
den.337 Men noemt dien avond “Dikkeboeks aovund”, ook de beesten kregen hun 
deel van het onthaal.338

379.	 tm	4901
Wanneer een vrouw bevallen moest, mocht ze geen kralen of gouden of zilveren 
sieraden om den hals dragen, daar zij dan niet goed verlost zou worden, omdat 
het kind dan ook gestrengd was.339

Zoolang de eerste kerkgang niet heeft plaats gehad, mag de kraamvrouw nergens 
heen gaan, tenzij in bijzondere omstandigheden naar de naaste buurvrouw, maar 
nooit op visite.
Wanneer een vrouw in gezegende toestand verkeert, zal het kind, wanneer ze bv. 
te veel naar een haas, hond, of iets dergelijks kijkt, daarvan wat meekrijgen, bv.: 
Een vrouw, die de bevalling nabij was, keek eens, toen de hond thuiskwam met 
een gans in den bek, daar veel en lang naar, en toen het kind geboren werd, zaten 
er veêren en veêrtjes op het lichaam en hoewel men ze er uit plukte, kwamen ze 
toch langzaam weêr te voorschijn.
Een vrouw in gezegende toestand mag niet onder de hals van een paard door-
loopen, en niet onder een rikking340 doorkruipen of bukkend loopen onder de 
neerhangende boomtakken.

380.	 tm	2901	&	sinsag	489
Als een kind met een helm geboren is, geeft een eerlijke baker het kind den helm 
weer in,341 of begraaft hem. Een slechte verkoopt hem aan de zeematrozen, omdat 
deze daardoor gevrijwaard worden van schipbreuk. Er zijn vele verhalen van 
menschen, die met een helm geboren zijn (bv. Alb. Brunswijker, bijg. Albertoom 
den Dekker), die vooruit weten, wanneer iemand sterven zal, omdat ze een paar 

336 Bosje of (gevlochten) streng stro.
337 Tuieren: vee vastgezet laten grazen of weiden. De palen werden dus weggehaald, waar-
aan het vee aan de lijn stond om een bepaald gedeelte te begrazen.
338 Het verhaal wordt, in een losse notitie van Boekenoogen, gesitueerd in “buurtschap 
Loo, bij Deventer (Overijssel)”. Op Dikkeboeksavond (‘dikkebuiksavond’, 24 december) 
werd een feestmaal aangericht met bijv. spekpannenkoeken.
339 Begrijp: verstrikt in de navelstreng.
340 Hekwerk.
341 Ingeven hier in de letterlijke betekenis: als voedsel toedienen.
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dagen te voren ’s nachts het bed uit moesten om een hek los te doen, waar de 
buren met de doodkist door moesten, of dat zij op een andere manier met die 
kist in aanraking waren geweest.

381.	 sinsag	592	&	tm	3106
Tooverij op het erve Marmelink in Okkenbroek onder Diepenveen
De boer, die daar woonde en ook Marmelink heette, beweerde maar vast, dat er 
tooverheksen waren, want de meid was aan het vlastrekken geweest en had alles 
netjes aan hoopjes gelegd. Toen was er een haas gekomen en deze had al de hoop-
jes door elkander gegooid en nog wel, terwijl de meid aan ’t trekken was, en welke 
pogingen zij ook deed om de haas te vangen of te slaan, het lukte haar niet.
Ook had die boer de beesten van streek, ze gaven weinig melk, en ze konden in 
het geheel geen boter karnen. Toen werd hem deze raad gegeven: hij kreeg een 
kruik met een zeker vocht en zoodra hij nu kort bij het huis kwam, moest hij 
de kruik niet opzij dragen, zooals men zulks anders doet, maar vlak voor zich. 
Anders sloeg de heks de kruik stuk. Vervolgens moest hij in iedere stalreppel,342 
waaraan een koe stond, een gaatje boren en van datzelfde vocht eenige druppels 
daarin gieten, en het daarop met een pennetje sluiten. Ook moest de koeien van 
dat vocht gegeven worden.

382.	 sinsag	471
Ik vroeg eens aan iemand of hij wel eens gehoord had, dat het hier of daar spookte. 
“Neen,” was het antwoord, “maar Tunniesoom hief mij verteld, dàt de Schipbèk 
nog ’n keer verlengd zal worden.” 
Op mijn verder vragen hoorde ik het volgende: Teunis Wibbelink (bijg. De Kool-
dewei) kwam ’s nachts van zijn meisje op Scholthof naar Bathmen. Toen hij 
onderweg was, zag hij een opgetuigd schip zeilen (een tweeëneenhalf- of drie-
master). Dit schip ging uit de Schipbeek langs het Mànneke (Klein Velderman) 
op Slagman (van Schooten) aan. Datzelfde is ook gezien door twee zonen van 
Krans en Eva Lammers baasje (Gerrit Hulleman) op verschillende tijden, maar 
die schepen gingen langs Wevers in de richting van het Dortherbosch.

383.	 at	366	&	sinsag	456
Bij Voorneman of Voornderman in Epse bij Deventer moet het volgende gebeurd 
zijn. De knecht, bijgenaamd de Prikke, zag elken avond bij de pomp, die vóór het 
huis stond en waar een doornen- of beukenheg naast was, achter die heg een witte 
gedaante. De eerste avonden zeide hij niets, doch toen dit nog eens gebeurde, 
riep hij de andere huisgenooten en wees hen, dat hij daar die gedaante zag staan. 
De anderen zagen echter niets en durfden ook niets te doen of te zeggen. Er 

342 Stalpaal, waaraan de koe wordt vastgebonden.
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kwam zachtjes aan sprake van en men ried den boer aan om den knecht te bewe-
gen eens met de gedaante te praten. Dit gelukte eindelijk. De knecht deed een 
doek om zijn hand, want indien hij soms een hand kreeg van het spook dan zou 
deze als hij niet omwonden was zwart worden. 
Zoo ging de knecht in duizend angsten de deur uit en vroeg: “Vrindschàp, wat 
is-t-er van oe belièven?” 
“Het hemd en het hemdekleed uit grootmooders kaste.” 
Met deze boodschap ging de knecht naar binnen en daar herinnerde men zich, 
dat grootmoeder voor grootvader het hemd en hemdekleed had klaargelegd, 
doch dat grootvader het niet had aangekregen. Men bracht den volgenden avond 
het hemd en kleed naar de plaats, waar de gedaante gestaan had en eenige dagen 
later lag in plaats daarvan een oud hemd met hemdekleed, geheel vergaan, zoodat 
men het zoo tusschen de vingers stuk kon wrijven. (Het hemdekleed maakt men 
van een gewoon wit bedlaken. Dit wordt van boven met een draad ingetrokken 
en zoo om het lijk gehangen. Er worden een paar gaten in gesneden voor de 
armen en wanneer de doode een hemd met lange mouwen draagt, behoeft men 
geen mouwen in ’t kleed te maken, anders wel.) 
Hetzelfde wordt ook verteld van Klein Nuland in Epse, daar spookte het boven-
dien. Men hoorde de trappen op- en afgaan, de kisten der meiden los- en dicht-
doen, men hoorde in den kelder met de melkvaten gooien en als men ging kijken 
was er niets.

384.	 sinleg	49
Onder de gemeente Bathmen in de Hanninksteeg ligt een verwaarloosd stuk 
land, “de verloren kerkhof” genaamd. Daar zou, zoo zeide men, vroeger de kerk 
gebouwd worden, doch wat ze daags bouwden, werd ’s nachts weêr afgebroken. 
Men geloofde dan ook algemeen, dat het daar spookte. (Men verhaalt, dat dit in de 
12e eeuw gebeurde. Twee partijen wilden de kerk bouwen. Maar door die twee-
dracht brak de partij van Bathmen dat, wat de andere dagelijks in Hanninksteeg 
opbouwde, ’s nachts weêr af, totdat de laatste eindelijk het bouwen opgaf.)
Op diezelfde plaats bleef een paard, dat met een vracht timmerhout, hetwelk 
in stilte van de buitenplaats “Beekhof” naar het erve “Hekkert” zou vervoerd 
worden, stilstaan en wilde, met geweld nog niet, vooruit. Men wist niet wat men 
doen zou, totdat hij eindelijk zonder dat ze hem aanmaanden vanzelf in bijna 
vliegenden vaart vooruit vloog en niet te houden was voor hij op het erve “Hek-
kert” kwam, waar hij stil bleef staan, druipnat (zooals men dacht) van angst.

385.	 sinsag	456	&	sinsag	333
Op Groot Klouwenberg spookt het, omdat de oude Wevers, die toen daar 
woonde, iets gedaan had, dat niet was zoo ’t hoorde - wat hij gedaan had, was 
niet bekend. Daar stond vroeger een oude schuur en daarin was het niet zuiver. 
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Men vertelde mij, dat op zekeren avond, hoewel het buiten bladstil was, er in die 
schuur een leven als een oordeel werd gemaakt. Men gooide met de wagenplan-
ken. Eindelijk vlogen de deuren wijd open, het was een verschrikkelijk leven, 
maar er was niets te zien. Zoo heeft men daar ook meermalen een dier - het geleek 
op een hond - zien loopen; deze liep dan een eind met de voorbijgangers mee en 
verdween weêr even geheimzinnig als hij gekomen was.

386.	 sinsag	487	&	tm	4301
Als een zwaluw zijn nest aan een huis timmert, blijft dit bewaard voor bliksem-
inslag.
Als men een mes op tafel werpt, valt het meestal opzij; valt het echter met het 
scherpe naar boven, dan komen er ongelukken; valt het integendeel met de rug 
naar boven, dan komt er een bruiloft.
Wanneer de koffieboonen in den trom springen, komt er spoedig wind.
Als de poes zich wascht, of als de ketting boven het vuur, waaraan de pot of ketel 
hangt, verschiet, komt er volk (men krijgt bezoek).
Als de vrouw koffie schenkt en er blijft in het kopje bruis343 op de ingeschonken 
koffie boven drijven, dan krijgt men geld.
Als de kippen ’s avonds laat naar ’t rik344 gaan, regent het den anderen morgen; 
als de kippen schreeuwen of kraaien, komt er wind.
Als de koeien sneulen (d.i. met hun snuit op de deel drukken), komt er regen en 
wind.
Als de wilde ganzen vroeg in den herfst van het oosten naar het westen vliegen, 
komt er een strenge winter. 
Als een jongen aan een meisje (en omgekeerd) een speld geeft met de punt voor-
uit, dan steekt dit de vriendschap af. (Dalfsen)
Wanneer in de thee een steeltje der theestruik drijft, krijgt men een erfenis.
Als te Bathmen iemand begraven wordt en het regent dan, zoo is dit een teeken, 
dat zij de katten niet goed heeft gevoederd.
Als men ’s winters bij koud weder door een vloo wordt geplaagd en gebeten, dan 
zal de koude nog strenger worden.
Wanneer de zwarte aanslag die onder aan potten en ketels zit, bij het van het vuur 
nemen langs pot of ketel brandt, komt er regen en wind; oude menschen zeggen 
oorlog.
Indien men in het voorjaar den eersten ooievaar ziet vliegen, dan blijft men het 
geheele jaar vlug, ziet men hem daarentegen loopen, dan blijft men het geheele 
jaar lui. (Dalfsen)

343 Schuim.
344 Op stok.
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Klein spinnetje [geeft] vóór twaalven ongeluk, na twaalven goed van te eten.345 
(Dalfsen)
Als men een spook ziet of ontmoet en men zegt: “God, help mij,” dan heeft het 
zijn kracht verloren en verdwijnt. (Dalfsen)
Op Kerstnacht danst de duivel op alle kruiswegen. (Bathmen)
Als de boomen op Zondag gesnoeid worden, dragen ze geen vrucht.
Als iemand lang stervend is (of niet goed sterven kan), heeft deze een hemd aan, 
dat op Zondag genaaid is.
Als men in de lente den eersten witten vlinder ziet vliegen, moet men dezen 
den kop afbijten, dan vindt men dat jaar een bijenzwerm (pannevogel - iemen-
zwerm).
Als een kind de hik (snuk) heeft, groeit het hart.
Als een kip kraait, moet die dadelijk weg, anders komt er ongeluk (buurtschap 
Wetering).
Boomen moeten op 23 Mei gepoot worden, meiregen doet groeien.
Als men zweet, is zulks een teeken, dat men niet betooverd is.

387.	 tm	3101
Een tooverheks moèst iemand betooveren, maar als zij goedgehumeurd was, 
mocht ze ook een oude wilgenboom betooveren.
Wanneer het bed vol kransjes zit, is er iemand in huis betooverd.

388.	 sinsag	63
Wanneer een boer de mest aan hoopjes op het land had liggen, en hij zette ’s 
avonds een schotel met pannekoeken op den akker, dan was den anderen morgen 
de mest over het land gestrooid en de pannekoek natuurlijk op.

389.	 sinsag	486
In Dijkerhoek onder Holten gelooft men als een kip een stroospier346 op den 
nek draagt, komt er spoedig een dood in de naaste familie, draagt de kip het 
stroospier echter op zijn achterste dan volgt er spoedig bruiloft.
Wanneer men in de bedstee een getik hoort als van een horloge, wanneer het 
paard voor de wagen schrikt, wanneer de eksters elkaar op of bij het huis bijten, 
komt er gauw een doode.
In Koersbaas (Wibbelink) zijn schuur, waar hij de doodkisten maakte, spookte het 
vroeger ook. Daar hoorde men een paar dagen vóór er iemand stierf reeds met 
de planken der doodkist gooien.

345 Begrijp: een spinnetje in de middag voorspelt een goede maaltijd.
346 Strohalm.
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Volgens sommigen komt er een doode als zich de eksters kort bij de huizen 
ophouden; en als ze elkander op de huiden bijten is daar binnen twist.347

390.	 tm	4302	&	tm	3102
Wie van de wratten af wil wezen, neemt een stopdraad (sajet) en doet daarin 
zooveel knoopen als er wratten zijn; men bindt vervolgens de draad om een 
boom en wanneer deze draad verrot is, zijn de wratten verdwenen; maar de 
betrokken persoon mocht niet weten waar de draad zat.
Ook kon men ze verdrijven met een kraaienveer. Deze moet nadat men de wrat-
ten ermee gewreven heeft in den grond gestopt worden.
Wanneer een kind een moedervlek heeft, moet men een stukje van het hemde-
kleed van een kinderlijkje nemen en dat op het doode lichaampje leggen (men 
kan ook wel dat stukje over het lijk wrijven). Men laat het een paar dagen op 
het lijkje liggen en wrijft daarna met datzelfde stukje over de moedervlek van het 
levende kind. Vervolgens moet men dat lapje onder een steen leggen op een plaats 
waar het kind vaak heen en weer loopt. Zoodra het lapje verrot is, zal den moe-
dervlek verdwenen wezen. Ditzelfde middel is ook goed voor den aarsdarm.
Het hemd andersom aantrekken is een middel tegen de koorts. (Dalfsen)
Om van de geelzucht af te komen, brengt men zijn hemd naar de pseudo-dokter 
en de geelzucht blijft weg. (Men weet niet wat er met zoo’n hemd gebeurt.) 
(Dalfsen)
Te Rechteren348 kan een vrouw van het venijn349 genezen door met een paar 
stroospiers over de vingers te strijken, onder het prevelen van onverstaanbare 
woorden.
Wanneer een koe te vroeg kalft (het kalf afzet of te vroeg melk wordt) dan 
begraaft men dat kalf voor de staldeur; over dat graf loopen dan de andere koeien 
en deze blijven vrij van de ziekte.
Als het kalf op de stier zal lijken (wat kleur betreft), moet men de koe vóór het 
dekken eerst den stier goed laten zien.
De gal van een barg (varken) is goed voor de fijt.350

Als men de koorts heeft, mag men niet over het water gaan en ook niet in de kerk 
komen; de adem der menschen is niet goed voor zulke ziektes. (Dalfsen)
Als een kind de krietende (schreeuwende) stuipjes heeft, moet men een driekleu-
rige kat laten351 op het derde lid van de staart en dat bloed aan het kind geven.
Holskrabben (hulstebladeren) gebruikt men als middel tegen de geelzucht.

347 Als losse notitie van Boekenoogen staat als verdere locatie hier nog bij: Dalfsen.
348 Onduidelijk is, welke plaats bedoeld wordt.
349 Ontsteking.
350 Ontstoken vingerlid.
351 In de betekenis van: aderlaten.
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391.	 sinsag	586
Op ’t Nyland in de Dijkerhoek onder Holten was een tooverheks, want als men 
’s avonds mooie appels in de kist had gelegd, haalde men ze [er] den volgenden 
morgen als padden weêr uit.
Als men een appel van een tooverheks krijgt, moet men die niet opeten, want 
zoo’n appel zit vol vergif en venijn. Vandaar dan ook, dat zulke appels na korten 
tijd in padden veranderen. Eet men zoo’n appel op, dan krijgt men kramp in de 
buik, zijnde jonge slangen en padden. Een onfeilbaar middel hiertegen is 7 dooi-
ers van eieren met [‘n] half oort brandewijn. Dan braakt men alles weêr uit. Wan-
neer men zoo’n appel niet goed vertrouwt, moet men hem bij het opensnijden 
goed nazien, daar in een appel van een tooverheks geen klokhuis zit. (Bathmen)

392.	 sinsag	694
Volgens de overlevering is Maarten Luther te Deventer in een der kerken begra-
ven. Op zekeren morgen komt de kapelaan in de kerk en daar barst Luther eens-
klaps den grond uit door de vloer en gaat voor de kapelaan staan. Deze herkende 
hem terstond en vroeg wat hij wilde. Luther antwoordde, dat hij terugkwam (of 
dat hij niet rusten kon) vanwege zijn met zonden bezoedeld geweten, omdat hij 
zich door de scheuring, die hij gemaakt had, al heel te buiten had gegaan. De 
kapelaan nam verder geen notitie van hem, maar verliet de kerk en liet Luther 
achter met zijn onrustig geweten. Langzamerhand komen de menschen te kerke 
en zien Luther daar staan in het volle besef, dat hij zich tegen de Kerk had verzet. 
Het volk wordt eindelijk zoo met Luther verlegen, dat het de kapelaan roept. 
Deze komt nu terug en drukt Luther op dezelfden plaats den grond weêr in, 
waar hij vandaan is gekomen. (Dit werd verhaald door iemand uit Hessem bij 
Dalfsen). R.C.-bijgeloof.

393.	 tm	3108
Als de paarden de nachtmerrie hebben gehad, zijn de haartjes der manen heel fijn 
in elkaar gevlochten, zoodat ze voor een mensch niet los te krijgen zijn. Ze gaan 
er echter vanzelf weêr uit. Nooit vindt men die vlechtjes in de staart, maar altijd 
in de manen.

394.	 sinsag	542
De R[oomsch] C[atholieken] geloven hier in ’t algemeen, dat iemand, die kwaad 
bedreven heeft, na zijn dood telkens op aarde ronddwaalt. Zoo vertelde mij een 
boer, dat hij en de zijnen op een morgen vroeg van huis waren gereden om naar 
de Goorsche wintermarkt te gaan. Doordat de dagen kort en de weg lang was, 
was het nog nacht toen ze op weg gingen van den Zandbelt (bij de Koerkamp). 
Nu ging hier overal in rondte het praatje, dat Jansen, die op het Bonte Paard 
had gewoond en aldaar ook was gestorven, iets verkeerds had gedaan. Toen onze 
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boer nu in Dijkerhoek op de straatweg kwam, waar men aan weerszijden breede 
slooten heeft, en nog niet meer dan vijftig pas langs die sloot was gereden, was 
het juist alsof er iemand de paarden bij den bek had genomen en ze zoo de sloot 
had ingetrokken. Hoe de boer ook had getrokken, het hielp niets, de paarden 
stonden niet eerder stil, voordat zij en de wagen in de sloot waren. Toen zij stil 
hielden, was het achterhout uit den disselboom getrokken en toevallig was de 
disselhamer op de ijzeren trede gevallen en ondanks al het stooten en schudden 
toch blijven liggen. En wiens schuld was dat? Niemand anders dan Jansen had 
hen die kool gestoofd. Met anderen hulp werd de wagen er weer uitgetrokken, 
maar de boer beschouwde dit als een slecht voorteeken en keerde naar huis terug, 
daar hij toch geen voordeelige zaken zou kunnen doen.

395.
Een beukenboom wordt nooit door de bliksem getroffen, omdat Jezus’ kruis van 
beukenhout was.

396.	 sinur	129A
Het “gravenreek” of “slootreek” (de graven-sloot) heeft bruine, roodachtige 
pokken op de bladeren, omdat een soortgelijke plant onder het kruis van Jezus 
heeft gestaan en er toen eenige bloeddruppels op gevallen waren.

397.
Toen de R.K.-kerk te Bathmen nog niet stond, werden ook de R.C. op de Protest. 
Kerk352 begraven. Zij werden vóór zij in het graf werden gelaten, drie maal om 
de kerk gedragen.
Vroeger luidde men niet alleen te 12 uur, maar ook ’s avonds om 9. Het volk zei 
toen: Dan was de engel in den toren.

398.	 sinsag	640
In de Flishoek of Vlishoek onder Holten kwam elken middag geregeld een 
groote zwarte kat over de achterdeur en ging dan naar de keuken bij het vuur 
zitten. Dat verveelde ten laatste deze menschen en daar ze wisten, dat zich daar in 
de buurt een tooverheks bevond, zouden ze haar die familiariteit353 eens afleeren. 
Den anderen middag kwam den kat op den gewonen tijd terug en ging weêr op 
haar gewone plaats zitten. De vrouw had juist een pan met kokende olie te vuur 
en gooide nu daarmee de kat in den nek. De buurvrouw liep den volgenden dag 
met een witte doek om, want zij had de nek verbrand.

352 Begrijp: op het kerkhof van deze kerk.
353 Gemeenzaamheid. Hier meer in de zin van: brutaliteit.
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399.	 sinsag	402
Bij Teunisboer in Erpelo onder Holten kwam de knecht op een avond bij het 
huis terwijl de overige huisgenooten reeds te bed waren. Hij klopte maar kreeg 
geen gehoor. Daar ziet hij opeens een witte gedaante, die al korter en korter bij 
hem komt en ten laatste vlak voor hem gaat staan. Op zijn kloppen kreeg hij geen 
gehoor, zoodat de knecht, ten einde raad, aan de gedaante vroeg wat zij wilde. 
Deze vroeg daarop of hij aan den boer wilde zeggen, dat hij aan de armen moest 
geven, datgene wat hij beloofd had. De knecht beloofde het te doen, maar het 
spook zeide, dat hij er de hand op geven zou. 
“Neen,” zei de knecht, “de hand niet, maar de zakdoek.” 
Het spook pakte de zakdoek aan en zoover die door de gedaante was aangepakt, 
was de zakdoek zwart verbrand. De knecht vertelde het den boer en den vol-
genden Zondag kregen de diakenen (armeziers) vijftig gulden in den “armbuul” 
(armenzakje).

400.	 sinsag	623
Als men op een spook of tooverheks wilde schieten, zou het geweer niet afgaan 
of men moest met een zilverstukje langs den pan354 of de lip boven den pan strij-
ken, alsdan kon men schieten of geeft de vuursteen vonken.

401.	 sinsag	501
In Okkenbroek onder Diepenveen, tusschen Oosterhuis en de Molen in den 
Okkenbroeker Enk spookte het. Men zag daar ’s avonds een vurige paal staan 
en daar liepen zeven gloeiende katten omheen te springen. Niemand durfde daar 
dan ook langs te loopen. Ook liep daar ’s avonds iemand met een ketting en heeft 
men er hooren rammelen met geld.

402.
Het gebeurde vroeger veel, dat als er een nieuwe knecht of meid bij een boer 
kwam, dat deze zoodra ze maar even binnen de deur was met een bak, pan of 
nap, soms met een emmer met water [werd] natgegooid. Na die verfrissching was 
zij of hij als huisgenoot aangenomen.
Als een kleinkind naar grootvader of grootmoeder genoemd is en er komt bij een 
anderen oom een neefje of nichtje, dat ook dienzelfde naam ontvangt, dan krijgt 
de eerstbenoemde de bijnaam van koekoek.
Als een doode in de kist wordt gelegd, legt men onder in de kist een laagje stroo 
en onder het hoofd een bosje stroo voor kussen.

354 Onderdeel van ouderwets vuurwapen, waarin het buskruit ging.
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403.	 sinsag	283
Middel tegen koorts (uit Dijkerhoek). Men snijde zich de nagel in het leven en 
doe dan de bast van den boom ook los tot in het leven; druk vervolgens het vocht 
uit den vinger tegen en tusschen het vocht van den boom, en de boom heeft de 
koorts overgenomen.
Om de koorts kwijt te raken, laat men zich de nagels zoo kort mogelijk afsnijden; 
men doet ze in een papiertje en geeft ze aan een hond of kat, dan krijgt die de 
koorts. Als men ze verbrandt of weggooit, blijft de koorts ook weg. (Dalfsen)

404.	 sinsag	333
Bij den Vriezenberg onder Markeloo bevindt zich een kolk, waarbij zich met St. 
Maarten355 een witte hond vertoont.356

405.	 sinsag	161
In de buurtschap Loo, op het erve Noever ging men een weddenschap aan met 
een knecht, dat hij het spit357 niet durfde gooien in de Witte-wieven-kuul; deze 
bevond zich daar ergens in de buurt. Hij sprong te paard en joeg derwaarts, 
aldaar smeet hij het spit in de kuil met de woorden:

Wit wieven wit
Hier breng ik oe een spit
(of: Wat heb ie’j op oe spit?)

Daarop had het wit wief gezegd:

A’j zoo lang wacht
Dak mien eene schoe toeknuppe
En de aander toerukke
Dan zal ie’j ’t gebraad wezen.

De knecht rende toen in vliegenden vaart huiswaarts, achtervolgd door het wit 
wief en voor de achterdeur gekomen, was de bovendeur los en de onderdeur 
dicht, maar het paard was nogal vlug en sprong over de onderdeur. En toen de 
knecht met het paard op de deel sprong, zat op datzelfde oogenblik het spit in 
den middelaar (d.i. de boom, die tusschen de achterdeuren staat).358

355 Op 11 november.
356 In het handschrift staat hierbij nog de losse aantekening (van Boekenoogen?): “vgl. het 
verhaal van den heer Van Wijngaarden, “De vloek op de heide”.
357 Haarspit: klein aambeeldje dat maaiers gebruikten bij het haren (scherp maken) van de zeis.
358 Boekenoogen tekent hier bij aan: “Ook bij Slokkum onder Markelo was een wittewie-
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406.	 sinsag	410
De oude Stormink, een boer in de buurtschap Wetering, die tijdens zijn leven 
lastig was geweest voor vrouw en dienstboden, had in zijn graf geen rust, maar 
kwam telkens terug. Om daar een eind aan te maken, stopte men hem in een 
looden kist. Deze werd geladen op een wagen getrokken door zeven paarden en 
in de Douwelder- of Douwelskolk gesmeten. De pastoor, die bij deze begrafenis 
tegenwoordig was, verzekerde aan de omstanders, dat hij nu niet meer weerom 
zou komen, omdat hij veroordeeld was genoemde kolk, die een oppervlakte van 
eenige bunders beslaat, met een vingerhoed ledig te dragen.
Bij de Keizer te Wetering spookte het ook; men hoorde daarboven in de boomen 
het gesnor van spinnewielen, het miauwen van katten, doch als men ging kijken 
was er niets.

407.
Als bewijs, dat de oude vrouw R. een tooverheks was, kan dienen, dat toen een 
der schooljongens een nestje bij haar uit den wijnstok had gehaald en de volgende 
morgen met de anderen haar woning voorbijging, ze hem staande hield en vroeg 
wie het nest had uitgehaald en een der jongens aankeek, juist die het gedaan had. 
Zoo wees de vrouw den schuldige aan. De olie, die bij een buurvrouw door haar 
geleend was en later door haar teruggebracht werd, durfde men niet te gebruiken, 
omdat men bang was, dat ze betooverd zou zijn (reufolie = raapolie).

Verteller: Mej. J.C. de Vos
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: de correspondente noteert bij dit rijm: “Dit is wel eenigszins gelij-
kend op ‘Het huis van Adriaan’, niet waar?”
Aantal verhalen: 1

408.	 at	2035
Bij die en dat wordt de hand, waarin de sleutel, rechts en dan links omgelegd. 
Hier is de sleutel van die deur en dat gat.
Toen kwam de kat.
Die stal de sleutel van die deur en dat gat.
Toen kwam de hond.
Die beet de kat, 
Omdat zij stal de sleutel van die deur en dat gat.

venkuul, waarvan hetzelfde verhaal ging.” N.B.: een gelijkaardig verhaal is tegenwoordig 
nog alom bekend in Zwiep, gemeente Lochem (Gelderland).
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Toen kwam de meid,
Die sloeg de hond, 
Omdat hij beet de kat,
Omdat zij stal de sleutel van die deur en dat gat.
Toen kwam de knecht.
Die sloeg de meid,
Omdat zij sloeg den hond,
Omdat hij beet de kat,
Omdat zij stal de sleutel van die deur en dat gat.
Toen kwam de vrouw,
Die sloeg de knecht,
Omdat hij sloeg de meid,
Omdat zij sloeg den hond,
Omdat hij beet de kat,
Omdat zij stal de sleutel van die deur en dat gat.
Toen kwam de heer,
Die joeg weg de vrouw,
Die joeg weg de knecht,
Die joeg weg de meid,
Die joeg weg de hond,
Die joeg weg de kat,
Omdat zij stal de sleutel van die deur en dat gat.

Verteller: de dames Vouté en Berlage
Woonplaats: Haarlem (Noord-Holland)
Vorige woonplaats: Amsterdam
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

409.	 at	2035
Ga je mee naar Bremen? Ja.
Ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan wij dan.
Heb je een man? Ja. Hoe heet die man? Jan.
Mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan wij dan.
Heb je een kind? Ja. Hoe heet dat kind? Roeltje.
Mijn kind Roeltje, jou kind Roeltje, mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, 
jij naar Bremen, samen gaan wij dan.
Heeft dat kind een peet? Ja. Hoe heet die peet? Jutje.
Mijn kind zijn peet Jutje, jou kind zijn peet Jutje, mijn kind Roeltje, jou kind 
Roeltje, mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan 
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wij dan.
Heeft dat kind een kinderstoel? Ja. Hoe heet die kinderstoel? Abracadabra.
Mijn kind zijn kinderstoel abracadabra, jou kind zijn kinderstoel abracadabra, 
mijn kind zijn peet Jutje, jou kind zijn peet Jutje, mijn kind Roeltje, jou kind 
Roeltje, mijn man Jan, jou man Jan, ik naar Bremen, jij naar Bremen, samen gaan 
wij dan.

Verteller: J. de Vries
Woonplaats: Spanbroek (Noord-Holland)
Beroep: onderwijzer
Datum van inzending: 28 januari 1894
Aantal verhalen: 1

410.	 tm	2602
Schimprijmen
a.
De Schermer, de Schermer
Daar wonen zoo veel boeren:
Ze hebben samen een kerk gebouwd
Maar kunnen [geen] toren voeren.
(De Schermer heeft een kerk met stompe toren, vandaar dat nog een buurt in die 
polder de Stompe Toren heet.)

b.
In Schermerhorn, in Schermerhorn
Daar wonen zooveel spinders:359

Ze hebben elk een snorrewiel;
’t Zijn allemaal verslinders.

c.
De Beemster, de Beemster
Daar wonen zoo veel gekken:
Ze kruipen allemaal op den wagen
En laten de paarden trekken.

d.
In Groothuizen, in Groothuizen
Daar is te plokken noch te pluizen:

359 Spinners.
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Ze hebben saam een oude zwaan
En daar plukken ze allen aan.

e.
In Opperdoes, in Opperdoes
Daar zijn ze kroes;360

Daar eten ze rijst met krenten
En waarom zouden ze dat niet doen?
Ze leven van de renten.

Verteller: W.A. Vulker
Woonplaats: Zwolle (Overijssel)
Beroep: student medicijnen
Datum van inzending: 11 februari 1894
Aantal verhalen: 1

411.	 sinur	9A
Er bestaat een schilderij met vele kopieën van een oude man zittende voor een 
tafel, waarop vellen papier liggen. Hij zit in schrijvende houding met een veeren 
pen in de hand. Nu is het verhaal, dat die man het onweer wilde beschrijven, 
maar dat er een engel neerdaalde, die de pen vasthield; daarom zal het onweer 
nooit bekend worden. Ditzelfde verhaal is ook in Limburg bekend.

Verteller: v.d. Water
Woonplaats: Driel (Gelderland) 
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: de correspondent verwijst voor het verhaal naar De volkstaal in het 
Oosten van de Bommelerwaard, p. 118.
Aantal verhalen: 1

412.	 at	1855
Een361 Jood kwam laatst met twee boeren van Hedel af. Onderweg kwamen ze 
een kar achterop en de voerman had nog een plaatsje over. 
“Een van jullie kan ik meenemen,” zei hij, “maar nou moeten jullie maar uitma-
ken wie het zijn zal.”

360 In het Zaans is de betekenis positief: flink, bijdehand.
361 In het handschrift staat “De”.
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“Nou,” zei de eene boer tegen den anderen, “laten we pinneke trekken (loten 
door om het langste pennetje te trekken).” 
“Ja,” zei de Jood, “trekken jullie maar pinneke, dan rij ik mee.” 
En met zat hij op de kar en reed vort, die leeperd.

Verteller: J. de Weeger
Woonplaats: Haarlem (Noord-Holland)
Beroep: onderwijzer
Datum van inzending: 6 april 1892
Aantal verhalen: 1

413.	 at	875
Er was eens een koning. Die kwam in een hut. Daar zag hij een meisje slapen. 
Hij vroeg aan haar moeder nachtlogies. Terwijl ontwaakte het meisje. 
De koning zeide: “Ze krijgt voor belooning mij als man, indien ze komt aan mijn 
paleis: niet gekleed en niet naakt, niet te voet en niet te paard!”
Ant.: Ze kwam half gekleed liggende op een net, hetwelk door 2 paarden werd 
gedragen.

Verteller: Mej. Anna van de Weij
Woonplaats: Joure (Friesland)
Datum van inzending: 8 maart 1892 en 20 maart 1892
Opmerking: van haar laatste verhaal is de datering onzeker.
Aantal verhalen: 4

414.	 at	720
Het verhaaltje van het mosterdpotje
Een vader en eene moeder hadden twee kinderen, een jongen en een meisje. De 
vader hield veel van den jongen maar zijn stiefmoeder niet; zij behandelde hem 
daarom slecht en liet hem allerlei werk doen. 
Eens moest hij mosterd gaan halen terwijl zijn vader in het bosch was. Hij brak 
het potje en durfde niet weer naar huis gaan. Toen kwam zijne zuster hem halen 
en beloofde hem een nieuw jasje als hij mee ging. Thuisgekomen zijnde moest 
hij het blok en de bijl van boven halen. 
De moeder zei: “Leg je hand op het blok (hak af), leg de andere hand erop (hak 
af), leg het hoofd erop (hak af)”; toen werd hij gebraden en ’s avonds den vader te 
eten gegeven. Den volgenden avond kwam er een vogeltje boven den schoorsteen 
dat zong:
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“Mijn moeder heeft mij geslacht, 
mijn vader heeft mij gegeten, 
mijn zusje heeft de beentjes onder de lindeboom gesmeten, 
van kiwiet, van kawiet, van mooie jonge David, 
Rik, kwak, kwik, wat mooi vogeltje ben ik.”

De vader vroeg wat dit beteekende maar moeder noch dochter zeide[n] het. Iede-
ren avond zong het vogeltje dit liedje, maar eens op een keer riep het: “Zuster, 
kom eens onder de schoorsteen”, en zij kreeg een mooie bloem, “Vader, kom 
eens onder den schoorsteen”, en hij kreeg een gouden ring. “Moeder, kom eens 
onder den schoorsteen”, en zij kreeg tot straf een dikke steen op haar hoofd 
zoodat zij dood neerviel.

Er kwam een kat met een witte snuit, 
die blies het heele vertelsel uit.

415.	 at	1676B	
Er was eens een jongen die bij zijn makkers als zeer driest bekend stond. Allerlei 
waagstukken had hij reeds voor hen uitgevoerd. Zijn grootste daad zou echter 
zijn, als hij te middernacht, een spijker op een kerkhofspaaltje durfde slaan. Ook 
dat durfde hij. ’s Nachts om 12 uur gaat hij gewapend met een hamer naar het 
kerkhof. Het moet gezegd worden, op dat uur, alleen op den doodenakker te 
gaan, ’t werd hem wel wat bang om ’t hart. Met zenuwachtige haast slaat hij een 
spijker in het paaltje, en keert zich terstond om om het op een loopen te zetten, 
maar o wee, hij kan niet, hij meent dat hij door een doode vastgehouden wordt 
en valt van schrik dood neer. Hij had een slip van zijn jas mee vastgespijkerd.

416.	 vdk	1676E*
Een andere drieste jongen moest ’s avonds op zijn terugkeer naar het huis over 
het kerkhof. Twee zijner makkers waren hem reeds vooruit gegaan met het doel 
om hem eens te doen schrikken. Zoodra ze hem zagen aankomen, gingen ze 
boven op elkaar staan. 
Onze held zag dit gevaarte en zegt kalm tot hen: “Twee mannen boven elkaar 
heb ik meer gezien, maar twee mannen en daar de duivel nog op, dat nog nooit 
van mijn leven.” 
De onderste dacht: “Wat drommel, staat de duivel daar ook nog boven op”, en 
wip, liet hij zijn kameraad vallen en beiden kozen het hazepad.

417.	 at	780
Het verhaaltje van het kruisje fiblion 
(En nu nog een gedeelte van het verhaaltje van het kruisje fiblion.)
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Een jongen vermoordde zijn zusje, omdat hij jaloersch was op haar om het bezit 
van een gouden kruisje. Hij begroef haar lijk in een kuil en op haar graf bloeiden 
bloemen; die zongen het volgende versje:

O vader, moeder
mijn broer heeft mij vermoord
al om het kruisje fiblion
en daarom lig ik hier dood.

Later kwam hij zelf weer bij het graf van zijn zusje en toen zongen de bloemen:

O moordenaar, o moordenaar
jij hebt mij zelf vermoord
al om het kruisje fiblion
en daarom lig ik hier dood.

(Het spijt me wel, maar meer weet ik niet van dit sprookje; het is wel niet veel, 
maar u heeft zelf geschreven, dat men ook gedeelten niet behoefde achterwege 
te houden.)

Verteller: Mevr. Wentholt
Woonplaats: Ommen (Overijssel)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 3

418.	 sinsag	491
Bijgeloof
Dit heerscht nog zeer in deze streken. Eenige jaren geleden brandde er een huis 
af in de buurtschap Giethenen. Een man, die met den meesten van het buurt-
schap wandelde, vertelde het volgende: hij had in 1860 als knecht gediend bij een 
boer te Besthenen. Die boer hield ook een scheper.362 Toen deze eens met zijne 
schapen in ‘t veld was, zag hij een huis in Giethenen in brand staan. Hij liep er 
heen en moest de Vegge nog overvaren, om er te komen. Toen hij bij de schuit 
kwam zag hij den brand niet meer, waarna hij naar zijne schapen was terugge-
keerd. Hij had het ‘s avonds thuiskomende dadelijk verteld en er bijgevoegd, dat 
het ‘t huis was geweest van Welink, den zoon van den boer, wien nu dit ongeluk 
getroffen heeft. De man, met wien dit gesprek gevoerd werd, verwonderde er 

362 Schaapherder.
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zich dan ook volstrekt niet over, dat die brand had plaatsgehad, wijl genoemde 
scheper dit huis in 1860 al “gleunig” (gloeiend) had gezien.

419.	 sinsag	477
In datzelfde Giethenen heeft men voor eenigen tijd ook een “spook” gezien. 
Twee arbeiders kwamen ‘s avonds van het land. Op hunnen weg naar huis, zagen 
ze eensklaps eene witte verschijning naast zich, in de gedaante van een mensch. 
Een dier arbeiders, een vroegere schooljongen van den meester, die deze per-
sonen sprak, vertelde dat hij goedenavond had gezegd, maar geen antwoord 
bekoomen. Opeens was het echter ook weer verdwenen.

420.	 sinsag	486
Als een hond in de nabijheid van een huis gedurig zit te huilen, zien velen daarin 
een voorteken van een in dat huis op handen zijnd sterfgeval. Hetzelfde meent 
men, als er veel eksters om ‘t huis rondvliegen.

Verteller: A.F. Wesselman
Woonplaats: Wierden (Overijssel)
Datum van inzending: 15 februari 1894
Aantal verhalen: 1

421.
Als recht gerechtigd is,
Zal onrecht zijn geprezen
Gebleken aan een man,
Die bij zijn echte vrouw
Een jonge zoon verwan.
En na verloop van tijd
Omtrent de twintig jaren
Heeft hij zijn vader zelf
Ten grave weggebracht.
Was dit geen stout bestaan
Dat hij zijn vader zelf
Dood had helpen slaan?
Dit heeft hij dan gedaan
Hij en zijn jongste broeder.
Een jaar vijf zes daarna
Toen trouwde hij zijn moeder.
Nu is mijn vrage maar,
Of dit wel kon geschiên
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En of een rechter dit
Met recht ook kon verbiên?

De oplossing is als volgt: De vader was slachter; zijn zoon hielp hem het vee dood-
slaan, hij hielp dus zijn vader doodslaan. Later werd de zoon ambtenaar van den 
burgerlijken stand en in die hoedanigheid trouwde hij zijn moeder toen die her-
trouwde. Dit raadsel [is] mij eveneens meegedeeld door genoemden Drentenaar.363

Verteller: C.N. Wijbrands
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: 23 juli 1902
Aantal verhalen: 1

422.	 at	295
“Boontje komt om zijn loontje”
Van dat Woordenboek364 gesproken: Misschien stelt u er belang in, in verband met 
Dl. III, 449 v.b. “Boontje komt om zijn loontje”, waarbij ik niet vergeet de mede-
deling van Dr. J.W. Muller, Tijdschr. Ned. Taal- en Letterkunde XIII, 156, dat 
in Twente (Borne) voor een jaar of twaalf onder de jeugd het verhaaltje wèl 
bekend was van de drie: Strootje, Boontje, Kooltje vuur, als antwoord op de vraag: 
“Waarom het boontje een zwart buikje heeft” (misschien fatsoenshalven). Het slot 
is, dat het boontje zoo lachte, dat zijn buikje barstte, en dat toen juist een kleer-
maker daarlangs kwam, die het naaide, maar die alleen zwart garen bij zich had. 
Daarom heeft het boontje, dat zoo spotte, sinds een zwart buikje. - Het is niet 
onwaarschijnlijk, dat het verhaal in dezen vorm aan een kinderboekje is ontleend.

363 Met de Drentenaar bedoelt Wesselman “onze oude veldwachter, geboortig uit Norg 
(Drente)”.
364 Het Woordenboek der Nederlandsche Taal. Over Boontje komt om zijn loontje is door 
J.W. Muller geschreven in het wnt	3, kol. 449, in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- 
en Letterkunde 5 (1894), p. 156-157 (volgens de telling van de oude reeks inderdaad nr. 
13), en ook door F.A. Stoett in het Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde 
10 (1899), p. 293-295 (vgl. nog Pol de Mont in Volkskunde 2 (1889), p. 86). Op 15 oktober 
1893 had J.W. Muller aan Boekenoogen reeds een brief geschreven met een vraag over de 
relatie tussen het spreekwoord en het sprookje: “Is U eene Nederlandsche lezing bekend 
van het sprookje van: Boontje, Strootje en Kooltjevuur, in het Duitsch bij Grimm, Kin-
dermärchen N°18. De ouderdom blijkt uit Grimms aantekeningen in het 3e deel, en uit 
Poirter, Masker, 145, waar echter het slot, de boon die barst van het lachen, ontbreekt. 
En juist daarom is het in casu te doen; Dr. Kalff bracht mij nl. op het denkbeeld, hieruit: 
Boontje komt om zijn loontje te verklaren (de tot dusverre gegeven uitleggingen zijn onbe-
vredigend). Waarschijnlijk is dat slot ook wel in Nederland bekend geweest.”
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Verteller: Trijntje Wijbrands-Alberts (Trijntje Soldaats, 1749-1814)
Woonplaats: Ezinge (Groningen)
Beroep: naaister
Optekenaar: Gerrit Arends Arends (1793-1876) uit Ezinge
Toezender: mevrouw E.G.M. Brongers uit Ezinge
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: Boekenoogen heeft het schriftje uit 1804 van Gerrit Arends met 
de vertellingen van Trijntje Soldaats tijdelijk in bruikleen toegestuurd gekregen 
door mevrouw E.G.M. Brongers. Boekenoogen heeft van alle verhalen afschrif-
ten gemaakt (zie ook zijn publicaties in Volkskunde, hierna hoofdstuk 4) en het 
schriftje teruggestuurd. Van de afschriften is slechts één verhaal in het archief van 
het Meertens Instituut teruggevonden, en wel in de Collectie Sinninghe. Zie voor 
een volledige editie: Huizenga-Onnekes 1928.
Aantal verhalen: 1

423.	 at	248
Van een hond en een muschje
Daar waren eenmaal een hond en een musch en die gingen met malkander uit 
te vrijen en toen zij een wijl tijd geloopen hadden, kregen zij ook honger. Toen 
dachten zij dat als de musch in den schoorsteen vloog en maakte de strik van het 
spek los en dat de hond dan over de achterdeur heen spronk en vong het spek 
onder den schoorsteen en ging dat aan, en toen de hond daar bij het vuur kwam, 
zat de vrouw daar te spinnen en er stond een brijpot bij de vrouw te koken en 
toen zag de vrouw den hond en gooide een stuk uit den breipot. Maar de hond 
wilde niet weg eer het spek er aan vallen kwam en toen kwam het spek er aan en 
de hond nam het in den bek en spronk er met over de deur heen en toen gingen 
zij met malkander in het wagenspoor liggen en aten en de hond at hem zoo dik 
dat hij niet meer uit het wagenspoor komen kon, maar de musch zeide, dat hij 
kon altijd wat meer krijgen en kwam de boer er aanjagen met een wagen en toen 
riep de musch: “Jaag mijn makker niet over.” 
Maar de boer dacht niet aan de musch en joeg den hond over, dat de darmen hem 
uit het lijf liepen en de hond was dood en toen werd de musch zoo kwaad op den 
boer, dat hij ging op zijn beste paard zitten op den kop en pikte hem het ééne 
oog uit en toen wilde de boer naar de musch houwen en hieuw zijn paard dood. 
Toen was de boer verslagen en hij was zoo kwaad op de musch, en ging naar huis 
en toen vloog hem de musch al achter na en ging ook met hem in huis en toen de 
boer in huis was, zeide hij tegen de musch: “Ik wol dat ik die had.” 
Toen zeide de musch: “Zet daar maar een strik op de kast, daar zal ik invliegen,” 
en toen de musch er in en de boer kreeg hem en zeide: “Nu weet ik niet wat ik 
van kwaadheid die doen zal.” 
Toen zeide de musch: “Eet mij maar levendig op.” 
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En de boer at hem op en toen kreeg de boer kakkennood365 en toen zeide hij 
tegen zijn wijf, dat ze zoude oppassen of de musch er ook uitkwam. 
En toen zeide het wijf: “Daar komt hij aan,” en de wijf had de bijl metgenomen: 
“Zal ik maar toehouwen?” 
Toen zeide de boer: “Ja,” en het wijf hieuw toe, en de musch bukte zich wat naar 
achteren en toen hieuw het wijf den boer een plas366 van het gat af en de musch 
vloog weg en zeide: “Nu het gij doch een stuk tot de brijpot uit en uw beste 
paard dood en een plas van het gat af.”

Verteller: Johan Winkler (1840-1916)
Woonplaats: Haarlem (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Leeuwarden (Friesland)
Beroep: arts, volkskundige, dialectoloog
Opmerking: alhoewel deze geboren Fries sinds 1875 in Haarlem woonde, 
stuurde hij een Fries raadselsprookje in. Boekenoogen localiseert het verhaal der-
halve in Leeuwarden.
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

424.	 at	365
Een raadselsprookje
Der waar’r is ’en meiske, in dat fryde met ’en rütersman. In sy wiste niet hoe dat 
die rüter hiette, in sy wiste niet wie dat-i waar. In ienkaer op ’en avend kwam-’i 
te peerde by har, in doe seid-’i dat-’i ’en mooi groot slot had, in daar wüüd-’i har 
heene brenge, mar it waar heel feer wech. In doe nam-’i har by him op ’t peerd, 
in doe reed-’i met har fö’t, so feer, so feer! deur de düüstere nacht, in so ha’d, so 
ha’d! so ha’d kon gien feugel fliege. In doe sang de rüter:

“Dat maantsje dat skînt der so helder,
Dat peertsje dat loopt der so snelder,
Soet-liefke! soet-liefke! berout it dy niet?”

In eindelings doe kwammen sy an sîn slot. In doe houden sy brülloft in doe 
trouden sy. In dat meiske is nooit weer by har fader in müder weeromkomen.
Raad, raad, wat is dat?
Dat meiske dat had de tering,367 in die rüter dat waar de dood.368

365 Begrijp: toen moest de boer poepen.
366 Begrijp: plak.
367 Tuberculose.
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Verteller: Mevr. A.J. Wittop Koning Tasman
Woonplaats: Haarlem (Noord-Holland)
Geboorteplaats en/of vroegere woonplaats: Hoorn (Noord-Holland)
Datum van inzending: 3 februari 1892
Aantal verhalen: 1

425.	 at	927
“Hoop en vrees zat op den wagen
Hij zag tweebeen vierbeen dragen.”

Een man is veroordeeld, maar wordt vrij, als hij een raadsel opgeeft, dat de rech-
ters niet raden kunnen. Hij geeft toen ‘t bovenstaande op; of de rechters geraden 
hebben, dat hij zichzelf voorstelt op een wagen zittende en een ooievaar ziende, 
die een kikvorsch draagt, weet ik niet.

Verteller: mevr. Worp
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Geboorteplaats: Groningen (Groningen)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 2

426.	 sinsag	414
Een jongetje, dat zijn moeder geslagen had, werd begraven in de Groote Kerk 
te Haarlem, maar zijn hand groeide boven het graf uit, ook zelfs nadat er [een] 
koperen plaat overheen was geslagen.

427.	 at	2010	i	a
Daar was een mannetje die was niet wijs
Hij bouwde zijn huisje al op het ijs
En toen hij toen een huisje had,
Toen wou hij dat hij een hennetje had,
En alle menschen vroegen toen,
Hoe of hij dat hennetje noemen zou.
“Kriele heet mijn hennetje,
’s Avonds op een donker hok,
’s Morgens op een relletje.”369

368 Boekenoogen tekent bij dit verhaal nog aan: “vgl. Korrespondenzblatt des Vereins für 
niederdeutsche Sprachforschung VIII, blz.82 vlg.; zie ook Dijkstra II, 143.”
369 Verhoginkje.
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En toen hij toen een hennetje had,
Toen wou hij dat hij een haan had.
En alle menschen vroegen toen,
Hoe of hij die haan heeten zou.
“Koekeloere heet mijn haan,
Kriele heet mijn hennetje,
’s Avonds op een donker hok,
’s Morgens op een relletje.”

En toen hij toen een haan had,
Toen wou hij dat hij een paard had.
En alle mensen vroegen toen,
Hoe of hij het paard noemen zou.
“Vlassestaart noem ik mijn paard,
Koekeloere heet mijn haan,
Kriele heet mijn hennetje,
’s Avonds op een donker hok,
’s Morgens op een relletje.”

Toen hij toen een paard had,
Toen wou hij, dat hij een wagen had.
En alle mensen vroegen toen,
Hoe of hij de wagen noemen zou.
“Holdedebolder heet me wagen,
Vlassestaart noem ik mijn paard,
Koekeloere heet mijn haan,
Kriele heet mijn hennetje,
’s Avonds op een donker hok,
’s Morgens op een relletje.”

En toen hij toen een wagen had,
Toen wou hij, dat hij een knecht had.
En alle mensen vroegen toen,
Hoe of hij de knecht noemen zou.
“Weloprecht noem ik me knecht,
Holdedebolder heet me wagen,
Vlassestaart noem ik mijn paard,
Koekeloere heet mijn haan,
Kriele heet mijn hennetje,
’s Avonds op een donker hok,
’s Morgens op een relletje.”
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En toen hij toen een knecht had,
Toen wou hij, dat hij een meid had.
En alle mensen vroegen toen,
Hoe of hij de meid noemen zou.
“Welbereid noem ik me meid,
Weloprecht noem ik me knecht,
Holdedebolder heet me wagen,
Vlassestaart noem ik mijn paard,
Koekeloere heet mijn haan,
Kriele heet mijn hennetje,
’s Avonds op een donker hok,
’s Morgens op een relletje.”

En toen hij toen een meid had,
Toen wou hij, dat hij een vrouw had.
En alle mensen vroegen toen,
Hoe of hij de vrouw noemen zou.
“Veel getrouw noem ik me vrouw,
Welbereid noem ik me meid,
Weloprecht noem ik me knecht,
Holdedebolder heet me wagen,
Vlassestaart noem ik mijn paard,
Koekeloere heet mijn haan,
Kriele heet mijn hennetje,
’s Avonds op een donker hok,
’s Morgens op een relletje.”

En toen hij toen een vrouw had,
Toen wou hij, dat hij een kind had.
En alle mensen vroegen toen,
Hoe of hij het kind noemen zou.
“Welbemind noem ik me kind,
Veel getrouw noem ik me vrouw,
Welbereid noem ik me meid,
Weloprecht noem ik me knecht,
Holdedebolder heet me wagen,
Vlassestaart noem ik mijn paard,
Koekeloere heet mijn haan,
Kriele heet mijn hennetje,
’s Avonds op een donker hok,
’s Morgens op een relletje.”
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Maar dat mannetje was niet wijs,
Die bouwde zijn huisje op het ijs.
Want toen het ophield met vriezen,
Toen moest hij zijn huisje verliezen.

Verteller: dr. Willem Zuidema (1858-1937)
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland), sinds 1902
Vroegere woonplaats: ’s-Hertogenbosch (Noord-Brabant)
Geboorteplaats: Groningen (Groningen)
Beroep: neerlandicus, dichter
Opmerking: De inzending is alleen bekend in het afschrift van Boekenoogen.
Datum van inzending: 1904 (datering laatste verhaal onzeker: begin 20e eeuw)
Aantal verhalen: 3

428.	 at	1540
De schoenmaker van Parijs370

Zeven weken en drie dagen
Raad eens wie daarnaar kwam vragen?
Een schoenmaker van Parijs,
Die kwam vragen om logijs.
“Zijt gij van Parijs gekomen?
Vriend, gij zijt mij welkom hier.
Hebt gij mijn man daar ook vernomen?
Want die is nog niet weêr hier.”
“Ja, die ken ik wel terdegen,”
Sprak die fijn geslepen knecht,
“Wij hebben in één kwartier gelegen,
Maar het gaat hem daar zoo slecht.
Hij loopter in zijn eene schoen,
Hij heeft geen kleeren om aan te doen.”

De geschiedenis van de man, die uit den hemel kwam, staat zeer uitvoerig in 
de Jonkerboer van Eeltsje Halbertsma (Rimen ind Teltsjes fen de broarren Hal-
bertsma, Dimter371 1881, 406); maar het komt mij voor, dat ze daar naar het 
Duitsch (Hebel)372 gevolgd is.

370 Zie voor de uitgebreide versie van dit verhalende lied nr. 457.
371 Deventer.
372 Johann Peter Hebel (1760-1826).
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429.	 at	720
Mijn moeder heeft mij doodgemaakt,
Mijn vader heeft mij gegeten,
Mijn zuster Leentje heeft de botjes
Onder de lindeboom gesmeten.
Rikketikketik, wat mooi vogeltje ben ik!

Van het sprookje waartoe dit behoort herinner ik mij alleen deze woorden en de 
Groninger ontknooping: uit den schoorsteen valt 1° een gouden horloge voor 
den vader, 2° een gouden oorijzer voor Leentje, 3° een steen, die de stiefmoeder 
den kop verbrijzelt. Hoe is het begin?

430.	 at	243
De Schoorsteenveger en de papegaai
Een juffrouw had haar meid geklaagd,
Als dat haar schouwtje moest zijn gevaagd.373

Zij sprak: “Ach Petronel,
Voldoe aan mijn bevel,
Wil den schoorsteenveger halen.
Spoed u wat gauw,”
Sprak de juffrouw,
“Ik zal hem daarvoor betalen,
Voor het vegen van mijn schouw.”

Als nu het spel beginnen zou,
Van den schoorsteenveger met de juffrouw,
Daar werd hem op salet374

Van alles voorgezet;
Want daar moest niets ontbreken,
Wijn en bier,
Zoo goed als hier,
Want hij moest met de juffrouw spreken,
Voor een kort maar goed pleizier.

Mijnheer375 die klopte aan de poort,
De juffrouw had zijn stem gehoord.
Zij sprak: “Ach, spoed u maar gauw

373 Dat haar schoorsteen moest worden geveegd: moet (tevens) erotisch worden opgevat.
374 Ontvangkamer, mooie kamer, salon.
375 Begrijp: de echtgenoot.
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En kruip maar in de schouw
Mijnheer zal ons betrappen;
Hij staat veur,
Vlak aan de deur,
Wie wil zulk een schand beleven?
Want hij brengt ons in’t malheur.”

De meid opent de deur al met een zet,
Mijnheer kwam binnen voor ’t salet;
Daar vond hij zijn vrouwtje aangedaan
En sprak: “Wat is hier omgegaan?”
Maar papegaai was zoo blij
En het eerste wat hij zei:
“Mijnheer, wat rare zaken,
Die ik zag,
Dezen dag,
’k Zal ’t u kenbaar te maken,
Als mijnheer ’t maar weten mag.”

“Ach papegaaitje, zwijg toch niet!
Wat is er in mijn huis geschiedt?”
“Een groote zwarte vent,
Hij was mij onbekend,
Zoodra de deur ging open,
Sprong hij net
Van het bed;
Hij is in de schouw gekropen,
Want ik heb er op gelet.”

Mijnheer sprak ’t papegaaitje aan
“Wat hebben ze op mijn bed gedaan?”
“Zij schoven toe het gordijn,
Maar ik kon niet zien, want ’t was maneschijn, 
En ik loerde nog wat opzij
En och, de juffrouw, zij was zoo blij.
Ook heb ik nog vernomen
Toen ik zat
Plat op mijn gat,
Is hij in de schouw gekropen,
Hing hem de broek nog op zijn gat.”
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De schoorsteenveger werd benauwd,
En liet zich vallen uit de schouw;
En daar hij geen tijd meer had,
Hing hem de broek nog op zijn gat;
Ze hebben hem geslagen
Rug en gat,
Blauw en plat.
Al die zulke kansjes wagen,
Die verdienen ook wel wat.

Dit is een lied in ’t algemeen
Voor hen, die zulke juffers zijn,
Maar komt het u in den zin,
Door het streelen van de min,
Vertrouw geen papegaaien,
Die u verjaagt
En u verklaagt;
Wie wil zulk een schand beleven
Als er uw schouwtje moet zijn gevaagd?

(Met hooge stem gezongen, op een wijs, die lijkt op de Carmagnole;376

Nog 1870-80 gezongen te Groningen; medeg. door Dr. W. Zuidema)

Verteller: M. Zwaagdijk
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: De inzending betreft een 17e-eeuwse tekst, en is derhalve een opte-
kening uit een historische bron, en geen vertelling van Zwaagdijk persoonlijk.
Aantal verhalen: 1

431.	 at	413a*
Nv om voort te verhalen van dit voorgaende schepsel ofte mis-geboorte, sal men 
u in ‘t kort verhalen. ‘t Is geschiet dat een vrou binnen de stadt Amsterdam is 
gekomen, dewelcke voor desen is verjaecht gheweest van haer Huys en Hoff, 
have, Landt en Sandt, en geen raet wetende met haer Kinderen om aen Broodt 
te komen, om haer lijff te konnen houwen, soo is dese Vrouwe met haer drie 
Kinderen binnen Amsterdam ghekomen, alwaer se meende voor goedt Borgers 

376 De Carmagnolle is een Frans revolutionair lied, waarin onder meer de regel voorkomt 
«Dansons la Carmagnole Vive le son du canon!»
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huys ghekomen te zyn, om een Ael-
moes daer van te krygen, maer kreegh 
gantsch niets dan spijtige woorden, 
maer al evenwel dese arme vrou stae-
nde blijvende, sprack de rycke Vrouwe 
Jacomyntjen Jacobs tegen de schamele 
Vrou: “Gaet van de Deure met u Verc-
kens.” De arme vrou al schreyende 
en krytende wech gaende, sprack in 
haer selven al mistroostig: “Godt wil 
u sulcke Verckens geven als ick hier 
by myn hant hebbe, tot Spiegel dat 
ghy Verckens ter Werelt brenght, als 
gy verlost wordt, met den bandt daer 
ghy mede ghebonden zyt,” waer op 
korts gevolgt is dat se is verlost van 
een Jonghe Dochter met een Verc-
kens hooft hebbende (als ghy hierin 
de Figuyre ziet), dese Vrouwe verlost 
ziende, verschrickten een yder die het 
Kind sach, ende waren verlegen hoe 
dat sy het souden maecken om het 
Kint te besteden, dat het niet in ‘t 
openbaer soude komen, soo werde 
goet ghevonden dat ment buyten op 
een Hooff-Steed besteet, daer het tot 

twintich Jaer is gheweest, en worde een kloecke Vrijster als ghy ziet in dese 
Figuyr. Nu dit Volck daer sy groot gemaeckt was, is gestorven, so dat se doen 
haer Ouders soecken most om by te wonen t’Amsterdam, daer gaet se dagelijcks 
by de straet met een swarte Syden Sluyer over haer aengezicht, om datmen haer 
moye aenzicht, niet mach zien, ende leeft noch huyden op desen dach, is een 
fraye Vrijster van Lyf en Leden, de Vaders naem is Hendricks Jacobs, ende de 
Moeder van de dochter Jacomyntje Jacobs, beyde noch levende, de Huysman 
op de Hof-Stede daert groot ghemaeckt is, heet Jan Claessen, de Vrouwe Mary 
Jans, dese dochter is gheboren 1621, so dat haer ouderdom nu tegenwoordigh 
is twintig Jaer, geschreven 1641. Godt bewaer alle Moederlycke Kinders voor 
sulcken misschapen Vrucht, want dese Dochter kan niet eeten ofte moet uyt een 
Troch slabben die op een Tafel staet, ende haer spraeck is al knorrende als de 
Verckens, daerom beminde Leser: elck spiegel hem selven, ende hoe krachtich 
[is] Godt Almachtigh, Amen.

Amsterdams liedblad uit 1641 over het meisje met het 
varkenshoofd.
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Verteller: F. Zwart Gz.
Woonplaats: Haarlemmermeer (Noord-Holland)
Beroep: schoolhoofd
Datum van inzending: 12 april 1892
Aantal verhalen: 1

432.	 tm	2602
Scheldnamen in mijne omgeving
Amsterdamsche stoepenschijters
Slotersche gortzakken, ook gortpensen
Haarlemmermeersche meerbonken,377 ook turfkluiten
Heldersche kraaien
Tesselsche kwallen
Wieringer biggen
Op de Burg: Stekeltrekkers (1)
Op de Waal: Kool met krenten
Oude Schild:378 Eerepels379 van de hoogte met langnat
Egmonder biggen
Oosterbeek begroet de Arnhemmers met Keienvreters.

1. Stekels zijn daar balletjes gebruikt bij koffie.380

 

3.2. Anoniem ingezonden verhalen

Verteller: Anonymus 1
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

377 De term is waarschijnlijk vergelijkbaar met ‘zeebonk’, en moet een zekere lompheid 
benadrukken.
378 Plaats in Noord-Holland, gewoonlijk gespeld als Oudeschild.
379 Aardappels.
380 Een curieuze verklaring, want een ‘stekeltrekker’ is eigenlijk iemand die distels uit de 
grond trekt (ofwel een soort van houten tang om distels uit te trekken). Waarschijnlijk 
was dit ook de eigenlijke betekenis van het scheldwoord. Maar volgens Zwart is een stekel 
(meestal: steker) een versnapering: het is een suikerstroopballetje. Een ‘trekker’ kan ook 
opgevat worden als een gierigaard. Volgens Zwart is een ‘stekeltrekker’ dus eerder iemand 
die gierig is met het geven van versnaperingen i.p.v. een disteltrekker.
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433.	 at	2030
Daar was eens een vrouwtje, dat veegde de vloer;
Toen vond zij een houten duitje.
Daar kocht ze voor een vet, vet varken,
Maar het varken wilde niet gaan of het moest gedragen op berrie381 of kruiwagen.
Toen ging ze naar de hond.
“Hondje, wil je Toetje bijten?
Toetje wil niet gaan of het moet gedragen op berrie en kruiwagen.”
“Neen,” zeide de hond.
Toen ging ze naar de stok.
“Stokje, wil je hondje slaan?
Hondje wil niet Toetje bijten,
Toetje wil niet gaan of het moet gedragen op berrie en kruiwagen.”
“Neen,” zei de stok.
Toen ging ze naar het vuur.
“Vuurtje, wil je stokje branden?
Stokje wil niet hondje slaan,
Hondje wil niet Toetje bijten,
Toetje wil niet gaan of het moet gedragen op berrie en kruiwagen.”
“Neen,” zei het vuur.
Toen ging ze naar water.
“Water, wil je vuurtje blusschen?
Vuurje wil niet stokje branden,
Stokje wil niet hondje slaan,
Hondje wil niet Toetje bijten,
Toetje wil niet gaan of het moet gedragen op berrie en kruiwagen.”
“Neen,” zei het water.
Toen ging ze naar de os.
“Osje, wil je water slobberen?
Water wil geen vuurtje doven,
Vuurje wil niet stokje branden,
Stokje wil niet hondje slaan,
Hondje wil niet Toetje bijten,
Toetje wil niet gaan of het moet gedragen op berrie en kruiwagen.”
“Neen,” zei de os.
Toen ging ze naar de slager.
“Slager, wil je osje dollen?
Osje wil geen water slobberen,
Water wil geen vuurtje doven,

381 Draagbaar.
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Vuurje wil niet stokje branden,
Stokje wil niet hondje slaan,
Hondje wil niet Toetje bijten,
Toetje wil niet gaan of het moet gedragen op berrie en kruiwagen.”
“Neen,” zei de slager.
Toen ging ze naar de galg.
“Galg, wil je slager hangen?
Slager wil geen osje dollen,
Osje wil geen water slobberen,
Water wil geen vuurtje doven,
Vuurje wil niet stokje branden,
Stokje wil niet hondje slaan,
Hondje wil niet toetje bijten,
Toetje wil niet gaan of het moet gedragen op berrie en kruiwagen.”
“Ja,” zei de galg.
De galg achter de slager, de slager achter de os, de os achter het water, het water 
achter het vuur, het vuur achter de stok, de stok achter de hond, de hond achter 
het varken, en zoo kwam het varken thuis.

Verteller: Anonymus 2
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: het betreft hier een fragment, waarvan het slot verdwenen is.
Aantal verhalen: 1

434.	 at	780
Het kruis van Philédon of het kruisje Fiblion?
Er waren eens twee menschen; zij waren zeer rijk en hadden een zoon en eene 
dochter. Hunne grootste kostbaarheden waren een gouden ring en een kruis. Het 
kruis bracht geluk en welvaart, de ring echter dood en verderf over de bezitters. 
Toen zij stierven, erfde de zoon de ring en de dochter het kruis. De broeder was 
echter jaloersch op ‘t geluk van zijne zuster en wist haar ‘t kruis na veel moeite 
afhandig te maken.
Nu ’t meisje de ring had, verloor zij hare levenslust en gezondheid en stierf ein-
delijk. Hare hand groeide toen boven haar graf uit (met de ring eraan). En als 
men ’s avonds langs het kerkhof ging, hoorde men haar zeggen:
[...]
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Verteller: Anonymus 3
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: Een merkwaardige versie van de Wolf en de Zeven Geitjes. De vader en 
de wolf lijken in één persoon terecht te zijn gekomen, en het openblazen van de deur 
met een wind doet denken aan het sprookje van de Wolf en de Drie Biggetjes.
Aantal verhalen: 1

435.	 at	123	&	at	124A*
Oud Boobetje
Er was eens een heel, heel klein oud Boobetje, die een alleboel kindertjes had; een 
heette Joovie, een Jaopie, een Saartje, een Jantje, een Pietje, een Ahasverusje, een 
Bartholemeusje, een Betje, een Zwaantje en nog een heleboel van dat goedje. 
Op zekeren dag ging Boobetje uit en zeide tot de kindertjes: “Kindertjes, past 
goed op de deur.” 
Toen Boobetje weg was, gingen de kindertjes zich verschuilen: een onder de tafel, 
een onder de pot, een in de kast, een onder de kast, een in het bed, een onder het 
bed en op alle onmogelijke plaatsen.
’s Avonds kwam Boobetje t’huis en klopte aan de deur. 
(Met een tenorstem): “Kinnetjes, kinnetjes, maak je open.” 
(Met een pieperige stem): “We maken niet open.” 
“Kinnetjes, kinnetjes, maak jelui open.” 
“We maken niet open.” 
Op eenmaal heeft Boobetje een poepie gelaten, toen sprong de deur met een 
vreesselijk gekraak open en kwamen de kinnetjes voor de dag! Tableau.382

Een kat en een duit; het sprookje is uit!

Verteller: Anonymus 4
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

436.	 at	555
Vischje, vischje in de zee 
Vischje, vischje in de zee
Wat blief je, mannetje Tinteltee?
Mijn vrouw Hillebedril
Die wil niet zoo als ikke wil.

382 Uitroep voor een verrassend tafereel.
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Wat wil ze dan?
Een groot kasteel.
Ga maar naar huis, want het is er al.
Vischje, vischje in de zee
enz.
En wat wil ze dan nou weer?
Een gouden doofpot??383

Verteller: Anonymus 5
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

437.	 at	2010	i	a
Er was eens een mannetje, die was niet wijs,
Die bouwde een huisie op het ijs.
Toen begon het te dooien en niet te vriezen,
Toen moest het mannetje zijn huisie verliezen.
Toen wou hij, dat ie een haan had.
Kukelekaan, zo hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje,
’s Morgens in een korte kooi,
en ’s avonds in een bennetje.
Toen wou ie dat ie een wagen had.
Dragen, dragen, hiet mijn wagen,
Kukelekaan, zo hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje,
’s Morgens in een korte kooi,
en ’s avonds in een bennetje.
Toen wou hij dat ie een vrouw had.
Berouw, berouw hiet mijn vrouw,
Dragen, dragen, hiet mijn wagen,
Kukelekaan, zo hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje,
’s Morgens in een korte kooi,
en ’s avonds in een bennetje.

383 De correspondent is, gezien het dubbele vraagteken, kennelijk niet zeker van deze 
wens. In het sprookje worden de wensen doorgaans steeds groter, terwijl een gouden 
doofpot eerder een bescheidener wens is dan de eerste wens van een kasteel.
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Toen wou hij dat ie een meid had.
Bereid, bereid hiet mijn meid,
Berouw, berouw hiet mijn vrouw,
Dragen, dragen, hiet mijn wagen,
Kukelekaan, zo hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje,
’s Morgens in een korte kooi,
en ’s avonds in een bennetje.
Toen wou ie dat ie een knecht had.
Gerecht, gerecht hiet mijn knecht,
Bereid, bereid hiet mijn meid,
Berouw, berouw hiet mijn vrouw,
Dragen, dragen, hiet mijn wagen,
Kukelekaan, zo hiet mijn haan,
Prijs hiet mijn hennetje,
’s Morgens in een korte kooi,
en ’s avonds in een bennetje.

Verteller: Anonymus 6
Woonplaats: onbekend
Geboortedatum: jaren ’30 van de 19e eeuw
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: in de begeleidende brief staat: “Ik weet niet of mijn verhalen aan 
uwe bedoeling voldoen, ’t zijn herinneringen aan lang vervlogen jaren, na ’t lezen 
van ’t Nieuws van de Dag op een regen middag opgehaald door een 60-jarige 
‘Bordigher’.”384

Aantal verhalen: 4

438.	 sinsag	333	
Toen ik een 50 jaar geleden een kind was, vertelde mij een man, dat hij op de 
Karnemelksbrug te Leiden door een zwarten kardoes* met vurige oogen achter-
volgd werd, die telkens “Piet, Piet” riep, “Piet, ik kom je halen!”, meê naar zijn 
huis ging in een steegje op het Levendaal, tegenover hem bij het vuur ging zitten 
en eindelijk met vreeselijk janken verdween, toen hij met veel angst God zei.
*Doeshond.

439.	 sinsag	605
In Harderwijk kende ik als kind een arme, oude manke vrouw, daar ik doods-

384 Het is onduidelijk wat er met dit moeilijk leesbare woord bedoeld wordt.
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bang van was, want ‘t was algemeen bekend, [dat] ze als katte over de markt liep, 
in de huizen kwam en op de hals ging zitten van kinderen in de wieg.

440.	 sinsag	605	
En in Steenbergen was een oude vrouw, wanneer die tegen etenstijd aanbelde, 
werden de aardappels niet gaar; de meid verontschuldigde zich een middag, ‘t 
was haar schuld niet, [dat] ‘t eten te laat was; Jenneke had aangebeld, toen ze de 
aardappels opzette; nu konden ze niet gaar worden, en toen de knecht haar weg 
wilde jagen, had hij met eigen oogen gezien, dat ze als katte boven op de klok 
sprong!!

441.	 sinsag	353
In N.-Brabant op een buitenplaats hoorde men ‘t spookpaard over de voorplaats 
rennen in September zonder het natuurlijk te zien te krijgen; ook was daar alge-
meen ‘t spookeendje bekend; wie da’t zag zwemmen, stierf nog in dat jaar. Zelf 
heb ik het tot nog toe niet ontmoet.

Verteller: Anonymus 7
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

442.	 sinsag	800	
Nachtmier,385 lelijk dier,
Kom van dezen nacht niet hier,
Alle wat’ren zult gij waden,
Alle boomen zult gij bladen,386

Alle steenen zult gij tellen,
Kom mij van dezen nacht niet kwellen.

Verteller: Anonymus 8
Woonplaats: Amsterdam (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

385 Nachtmerrie (het wezen, niet de droom).
386 Bladeren, zoals bij het doorbladeren van een boek (het rijm geeft de nachtmerrie zoveel 
werk te doen, dat het wezen geen tijd heeft om het slachtoffer op te zoeken). Vgl. nr. 462, 
waarin van “ontbladeren” gesproken wordt.
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443.	 at	956B	
De legende van “’t Huis met de Hoofden” te Amsterdam - ik meen op de Prin-
sengracht387 bij de Westermarkt - vroeger bewoond door den ouden Heer Roos, 
makelaar in schilderijen, schoonvader, voor zoover ik meen te weten, van Ds. 
Laurillard. (Een meidenverhaal388 uit mijn jeugd.)
De menschen waren uit en de meid alleen tehuis. Ze hoorde een gekrabbel aan de 
voordeur en ging bedaard een bijl halen en zien wat er te doen was. Toen ze bij 
de deur kwam, zag ze, dat de roovers al een groot gat onder in de deur hadden 
gemaakt en dat één daar zijn hoofd doorstak om er verder in te kruipen. Ze hakte 
hem met de bijl gauw het hoofd af en sleepte hem toen naar binnen, terwijl ze 
fluisterde: “Kom maar” en zoo hakte zij ze alle zeven het hoofd af! (U zult daar 
wel van gehoord hebben of u kunt er naar omhooren, misschien is de legende wel 
aan de familie Roos, die omtrent 1854 of 56 daar woonde, meen ik, bekend).

Verteller: Anonymus 9
Woonplaats: Den Haag (Zuid-Holland)
Geboorteplaats: Melissant (Zeeland)
Datum van inzending: 6 februari 1894
Aantal verhalen: 1

444.	 sinsag	31
Vroeger was ‘t eiland Schouwen veel grooter dan thans, zoodat de Grevelingen 
en ‘t Brouwershavensche Gat niet meer dan een zeer smalle kreek als grens tus-
schen Schouwen en ‘t eiland Goeree vormden. De reden, dat ‘t land en de stad 
(naam onbekend), wier plaats thans door Grevelingen en Brouwershavensche 
Gat ingenomen wordt, door de zee verzwolgen zijn, is, dat de visschers van de 
stad, die daar lag, een zeemeermin in hunne netten gevangen hadden, die zoo ver-
rukkelijk schoon was, dat de visschers haar gevangen hielden en meevoerden naar 
de stad. Hierover was de man der zeemeermin zeer bedroefd en kwam iederen 
avond tegen zonsondergang boven water en zong dan (op z’n Zeeuwsch):

“O, stadje van Schouwen,
’t Zal je berouwen,
Dat je genomen heit mine vrouwe,
Want ’t stadje dat zal vergè
En geen steentje zal blûven stè.

387 Doorgaans gelocaliseerd op de Keizersgracht nr. 123.
388 Meid hier in de betekenis van dienstmeid.
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Maar als je me geeft m’n vrouwe verom,
Dan bouwen we om ’t stadje wallen rontom.”

Doch de visschers konden niet besluiten om de mooie zeemeermin haar vrij-
heid terug te geven en ’t gevolg was, dat stad en land door ’t water verzwolgen 
werd[en] en zoolang als de visschers nu de meermin gevangen houden, blijft het 
verzonken, doch komt er iemand, die de meermin bevrijdt uit de handen der vis-
schers, dan zal de stad, maar dan met wallen er om heen, en ’t land weer boven 
water komen.

Comm[entaar]. Op ’t ongerijmde van een mannelijke meermin zal ik u niet 
behoeven te wijzen; ik geef de legende zooals ze luidt. Toch wordt de bekendheid 
er van met geslacht tot geslacht minder. Wat de oorsprong er eenmaal van was, 
is me duister. Beschrijvingen van ’t eiland Schouwen zijn me onbekend. Boers 
vermeldt in zijn Beschrijving van Overflakkée en Goeree389 de door de zee ver-
zwolgen Romeinsche plaats Witlam, doch deze schijnt op de Noordelijke ree van 
Goeree gelegen te hebben, terwijl de legende doet denken aan een plaats, waar 
thans de Kabeljauw- Zeehonden- en Paardenplaat is. Of heeft mogelijk deze 
legende een diepere betekenis, als symbool van ’t visschersleven: een huwelijk 
met de zee, maar een verbintenis tevens, die hem ten dode voert. Verbreekt hij 
zijne verbintenis met de zee, wordt hij landsman (om de stad zouden wallen 
komen), dan heeft hij haar niet meer te duchten, doch geniet niet meer van het-
geen zij in haar golven verbergt.

Verteller: Anonymus 10
Woonplaats: Dieren (Gelderland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

445.	 at	2010	i	a
Daar was ereis een mannetje
Dat was niet wijs;
Die bouwde een huisje
Al op het ijs.
En toen het nu ophield met vriezen,
Moest het mannetje zijn huisje verliezen.
En toen hij nu geen huisje meer had,

389 Bedoeld wordt B. Boers: Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee (Som-
melsdijk 1843).
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Wou die dat hij een hennetje had.
“Kriel heet mijn hennetje
’s Avonds in een donker hok,
’s Morgens in een rennetje.”
En toen hij nu een hennetje had,
Wou die dat hij een haantje had.
“Koekeloeris heet mijn haan,
Kriel heet mijn hennetje
’s Avonds in een donker hok,
’s Morgens in een rennetje.”
En toen hij nu een haantje had,
Wou die dat hij een paardje had.
“Vlassestaart heet mijn paard,
Koekeloeris heet mijn haan,
Kriel heet mijn hennetje
’s Avonds in een donker hok,
’s Morgens in een rennetje.”
En toen hij nu een paardje had,
Wou die dat hij een wagen had.
“Welbeslagen heet mijn wagen,
Vlassestaart heet mijn paard,
Koekeloeris heet mijn haan,
Kriel heet mijn hennetje
’s Avonds in een donker hok,
’s Morgens in een rennetje.”

Verteller: Anonymus 11
Woonplaats: Grave (Noord-Brabant)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 2

446.	 sinsag	486	&	sinsag	487
Als een zoutvat omvalt op tafel, komt er twist tusschen die twee personen waar-
voor het omgevallen is.
De messen kruiselings over elkander beteekent twist.
Als men schaapjes ontmoet, beteekent geluk.
Als er ’s avonds een hond jankt of een uil krast, dan moet iemand sterven.
Als men met 13 aan tafel zit, dan zal de 13e, die onder den spiegel zit, een ongeluk 
overkomen.
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Als men op Vrijdag op zee gaat, of een bijzondere zaak wil ondernemen, zal 
nooit voorspoedig gaan, voornamentlijk op Goede Vrijdag.
Als men een angstige droom heeft en deze zich meermalen herhaalt, beduidt [dit] 
ook ongeluk of sterfgeval.
Als het rechteroor tuit,390 beteekent [het dat] een ander van ons kwaad spreekt. 
“Hoe rechter, hoe slechter, hoe linker, hoe flinker.” 
N°11 is het gekkengetal, N°13 het ongeluksgetal.
Als men ’s morgens met het linkerbeen uit bed stapt, beteekent [het dat] men 
dien dag slecht gehumeurd zal zijn.
Als de hand van binnen jeukt, beduidt [dat] geld.
’s Nachts bang zijn tusschen 12 en 1 uur als men op eenzame plaatsen is zooals 
een bosch, weiland of bij een ruïne en men dan denkt aan spoken.
De go[o]cheltoeren hoe wonderlijk ook; de tafeldans over het spiritismus is ook 
al bijgeloovigheid en berusten allen op de bijzondere vlugheid en bevoegenin-
gen391 van de persoon, die ze verrichten.
Als men zwaluwen op zijn huis heeft, beduidt [dat] geluk.
En duiven brengen de vrede.
Als men een vleêrmuis ziet vliegen ’s avonds, zijn velen bang, dat ze in ons haar 
komt vliegen en [er] niet meer uit kan.
Als men ’s morgens een spin ziet, beduidt [dat] verdriet, des namiddags goede 
eetlust en ’s avonds goede hoop afkomstig van ’t Fransche rijmpje.392

(Meer bijgeloovigheden herinner ik mij nu niet.)

447.	 sinsag	626
In vroeger tijden geloofde men sterk aan heksen, die ‘s nachts bijeenkomsten 
hielden op verlaten grasvelden, weilanden, of gezamentlijk dansten in ‘t rond op 
bezems rondom een galg en [er] eigenaardig gezang bij aanhieven, daarna allen 
in de lucht reden en verdwenen; zoo heeft men vele verhalen hierover van de 
heksenwacht, heksensabath en over het verbranden van de heksen in de Mid-
deleeuwen, voornamentlijk in Westfalen, Ierland en ook andere landen; waar-
mee vele onschuldige geslachtofferd zijn alsook jonge vrouwen en meisjes, als 
men ze maar even verdacht van verstandhouding met heksen alsdan, zelfs voor-
name vrouwen niet uitgezonderd, levend verbrand werden. Voornamentlijk als 
een kind erg ziek was en men vond dan een krans van veêren in zijn kussen, 
dan was zoo’n kind behekst. Er hadden dan vele ceremoniën plaats om de booze 

390 Tuiten (tuten): ruisen, suizen.
391 Ongebruikelijk woord (van het even zeldzame werkwoord ‘bevoegen’) met de ken-
nelijke betekenis: competenties.
392 Gedoeld zal worden op het Franse berijmde spreekwoord: Araignée du matin, chagrin; 
Araignée du midi, souci; Araignée du soir, espoir.
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geest eruit te drijven; doorgaans werd er een alleen-woonende arme oude vrouw 
voor heks aangezien en vervolgd en werd haar huis onderzocht alsook of er geen 
tooverformulen alsmede heksenteekens gevonden werden.

Verteller: Anonymus 12
Woonplaats: Haarlem (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

448.	 at	555
Mannetje, mannetje Timpetee,
Botje, botje in de zee.
Er was eene vrouw, die heet Jesebil,
Die weet niet wat zij hebben wil.

Verteller: Anonymus 13
Woonplaats: Krommeniedijk (Noord-Holland)
Geboortedatum: omstreeks 1840
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 2

449.	 at	2030
Er waren eens een paar oude liedjes;393

Een liedje heete Pingel, 
En Pingel wou niet naar ’t hok.
Daar komt de hond aan.
“Hond, wil je Pingel bijten?
Pingel wil niet naar ’t hok.”
“Neen,” zegt de hond.
Daar komt knuppel aan.
“Knuppel, wil je de hond eens smijten?
De hond wil Pingel niet bijten,
En Pingel wil niet naar ’t hok.”
“Neen,” zegt knuppel.
Daar komt ’t vuur aan.
“Vuur, wil je knuppel eens branden?

393 Luitjes, personen. N.B.: curieus (of grappig) genoeg is - blijkens de volgende versregel 
- Pingel één van die lieden, en lijkt het te gaan om een varken dat in het hok moet.
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Knuppel wil de hond niet smijten,
De hond wil Pingel niet bijten,
En Pingel wil niet naar ’t hok.”
“Neen,” zegt ’t vuur.
Daar komt ’t water aan.
“Water, wil je ’t vuur eens blusschen?
’t Vuur wil knuppel niet branden,
Knuppel wil de hond niet smijten,
De hond wil Pingel niet bijten,
En Pingel wil niet naar ’t hok.”
“Neen,” zegt ’t water.
Daar komt de os aan.
“Os, wil je ’t water eens zuipen?
’t Water wil ’t vuur niet blusschen,
’t Vuur wil knuppel niet branden,
Knuppel wil de hond niet smijten,
De hond wil Pingel niet bijten,
En Pingel wil niet naar ’t hok.”
“Neen,” zegt de os.
Daar komt ’t mensch aan.
“Mensch, wil je de os eens kollen?394

De os wil ’t water niet zuipen,
t Water wil ’t vuur niet blusschen,
’t Vuur wil knuppel niet branden,
Knuppel wil de hond niet smijten,
De hond wil Pingel niet bijten,
En Pingel wil niet naar ’t hok.”
“Neen,” zegt de mensch.
Daar komt de galg aan.
“Galg, wil je ’t mensch ophangen?
’t Mensch wil de os niet kollen,
De os wil ’t water niet zuipen,
t Water wil ’t vuur niet blusschen,
’t Vuur wil knuppel niet branden,
Knuppel wil de hond niet smijten,
De hond wil Pingel niet bijten,
En Pingel wil niet naar ’t hok.”
“Ja,” zegt de galg.
En de galg naar ’t mensch,

394 Slachten met een slagersbijl.
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’t Mensch naar de os,
De os naar ’t water,
’t Water naar ’t vuur,
’t Vuur naar knuppel,
Knuppel naar de hond,
De hond naar Pingel,
En Pingel naar ’t hok.
(Misschien is ’t ook niet zoo als ’t behoort, maar ik heb ’t niet beter onthouden.)

450.	 at	2010	i	a
(Misschien was er wel iets meer aan, maar ‘t is zeker wel 48 jaar geleden, dat ik 
‘t van onze moeder wel eens hoorde.)
Er was eens een mannetje, ’t was niet wijs;
Hij timmerde een huisje op het ijs.
Toen hij een huisje had, had hij nog geen vrouw,
En toen hij een vrouw had, wist hij niet, hoe ze heeten zou.
“Knijp in de mouw heet me vrouw.”
En toen hij een vrouw had, had hij nog geen knegt,
En toen hij een knegt had, wist hij niet hoe die heeten zou.
“Welopregt heet me knegt,
Knijp in de mouw heet me vrouw.”
En toen hij een knegt had, had hij nog geen meid,
En toen hij een meid had, wist hij niet hoe ze heeten zou.
“Welbereid heet me meid,
Welopregt heet me knegt,
Knijp in de mouw heet me vrouw.”
En toen hij een meid had, had hij nog geen kind,
En toen hij een kind had, wist hij niet hoe ’t heeten zou.
“Welbemind heet me kind,
Welbereid heet me meid,
Welopregt heet me knegt,
Knijp in de mouw heet me vrouw.”
En toen hij een kind had, had hij nog geen hen
En toen hij een hen had, wist hij niet hoe ze heeten zou.
“Prijs heet me hennetje,
Welbemind heet me kind,
Welbereid heet me meid,
Welopregt heet me knegt,
Knijp in de mouw heet me vrouw.
Prijs heet me hennetje,
’s Avonds in een diepen kooi
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En ’s morgens in een bennetje.”
En toen hij nu alles bij elkaar had, 
Toen ging het huisje zinken,
’t Mannetje verdrinken
En ’t vrouwtje met naaldjes en speldjes
En kindertjes te koop.395

Verteller: Anonymus 14
Woonplaats: Leiden (Zuid-Holland)
Geboorteplaats [volgens opgave Boekenoogen]: Kampen (Overijssel)
Datum van inzending: 29 maart 1892
Aantal verhalen: 3

451.	 at	2250
Er was eens een vader, hij zou op reis gaan, en toen zegt hij tegen zijn oudste 
dochter: “Dochter, dochter, wat zal ik je meebrengen?” 
Zij: “Niets, vader, dan een gezond hart en wel te huis.” 
De vader: “Neen, maar ik wil toch iets meebrengen!” 
Zij: “Nu, dan een groen zijden lint.” 
Toen zeide de vader tegen de zoon: “Zoon, zoon, wat zal ik je meebrengen?” 
De zoon: “O niets, vader, dan een gezond hart en wel te huis!” 
Toen zeide de vader: “Neen, maar ik wil je toch iets meebrengen.” 
De zoon: “Nu, breng me dan een gouden kalf.” 
Toen zeide de vader tegen de jongste dochter: “Dochter, dochter, wat zal ik je 
meebrengen?” 
Zij: “O vader, niets dan een gezond hart en wel te huis.” 
En de vader zei: “Neen, maar ik wil je toch iets meebrengen.” 
De jongste dochter: “Nu dan, een zilveren fluit.”
Als tot zoo ver de vertelster gekomen was, vraagde zij de kinderen: “Wat zou hij 
ook weer meebrengen voor de oudste dochter?” 
Dan riepen de kinderen luide: “Een groen zijden lint!” 
Dan zei de vertelster: “Het liedje begint.” 
Nu vraagde zij weeder, de kinderen antwoorden: “Een gouden kalf,” en zij zeide: 
“Het liedje is half,” en op fluit: “Het liedje is uit.”
Alles zoo eenvoudig mogelijk, maar heel prettig en heerlijk.

395 Begrijp: de vrouw vervalt tot armoede en moet naalden en spelden langs de deur ver-
kopen, en zelfs haar kinderen te koop aanbieden.
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452.	 at	2320
Een plaagliedje
De kinderen smeeken de oudste zuster om een vertelling en zij zegt eindelijk: 
“Nu zal ik je dan vertellen, een mooi avontuurtje, een schoon avontuurtje van 
rood rood kousje? Wil je het weten, dan zal ik het je zeggen.” 
De kinderen: “Ja, asjeblief.” 
De vertelster: “Neen, het is niet ja asjeblief, maar het is een mooi avontuurtje, 
een schoon avontuurtje, een avontuurtje van rood rood kousje, wil je het weten, 
dan zal ik het je zeggen.” 
De kinderen allen: “Ik wil het weten!” 
De oudste zuster: “Neen, het is niet ik wil het weten, maar een mooi avontuur-
tje” en al zoo door tot eindelijk de geplaagde kleinen met gesloten vuistjes op de 
verhaalster aanstormen in dolle woede, en de zuster eindelijk tot diepe teleurstel-
ling der kleinen bekennen moet, dat zij er ook niets van weet. Die roode roode 
kousjes waren toentertijd zoo heerlijk om te hooren zeggen, toen wij niets dan 
witte kousjes zagen of aanhadden.

453.	 at	2030J
Een zusje en een broertje
Veegde[n] samen een vloertje,
Wat vonden zij daar?
Een goud penningske.
Wat deden zij met dat penningske?
Daar kochten zij een Keesje voor.
Wat deden zij met dat Keesje?
Keesje moest naar school toe gaan.
Maar Keesje wilde niet naar school toe gaan.
Toen gingen zij naar den hond.
“Hond, hond, wil jij Keesje bijten?
Keesje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen.”
Toen gingen zij naar den stok.
“Stok, stok, wil je honden slaan?
Honden willen geen Keesje bijten,
Keesje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen.”
Toen gingen zij naar het vuur.
“Vuur, vuur, wil je stokken branden?
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen Keesje bijten,
Keesje wil niet naar school toe gaan.”
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“Neen.”
Toen gingen zij naar het water.
“Water, water, wil je vuur blusschen?
Vuur wil geen stokken branden,
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen Keesje bijten,
Keesje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen.”
Toen gingen zij naar den os.
“Os, os, wil je water drinken,
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen stokken branden,
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen Keesje bijten,
Keesje wil niet naar school toe gaan.”
“Neen.”
Toen gingen zij naar den villeman.
“Villeman, villeman, wil je ossen villen?
Ossen willen geen water drinken,
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen stokken branden,
Stokken willen geen honden slaan,
Honden willen geen Keesje bijten,
Keesje wil niet naar school toe gaan.”
“Ja.”
Toen ging de villeman achter den os,
Den os achter het water,
Het water achter het vuur,
Het vuur achter de stokken,
Stokken achter de honden,
De hond achter Keesje
En Keesje sprong over ’t hek
En brak zijn nek.

Verteller: Anonymus 15
Woonplaats: Roden (Drente)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1
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454.	 sinsag	450
Daar was eens een ridder, die zoo wreed was, dat hij al de voorbijgaande reizi-
gers oppakte en vreeselijk martelen liet. Zoo kwam er eens een koopman langs 
zijn [s]lot, dien hij ook weer liet oppakken. De koopman werd voor den ridder 
gebracht en deze liet hem zijne gevangenen zien, die kermden van pijn. 
“Wat denk je van dit gezang?” vroeg de ridder. 
“Ik vind het heel slecht en wreed menschen zoo te martelen.” 
“Dan zullen we het jou ook doen.” 
En de ridder zeide tot zijn knechten: “Martel hem!” 
Maar toen ze den koopman wilden grijpen, was hij verdwenen.
Den volgenden dag ging de ridder op de jacht en verdwaalde in een moeras. Hij 
probeerde er uit te komen, maar raakte er al dieper in, zoodat hij niet meer voor- 
of achteruit kon. Het werd avond en toen kwamen de geesten van hen, die hij 
had doodgemarteld, voorbij hem en op ’t laatst ook de zoo plotseling verdwenen 
koopman. 
“Ik wijs je den weg,” sprak deze, “als je de gevangenen vrijlaat.” 
“Nooit,” sprak de ridder. 
Toen voelde hij, dat hij wegzonk, en hoe hij weerde, hij zonk hoe langer hoe dieper. 
Van dien tijd af aan ziet men ’s nachts daar dien geestenstoet voorbij trekken.

Verteller: Anonymus 16
Woonplaats: Stramproy (Limburg)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

455.	 sinsag	86	&	sinsag	65	&	sinsag	68
In Stramproy doet algemeen het verhaal de ronde dat er vroeger owermennekes 
(kabouters) in de omgeving woonden. Deze kwamen op de boerderij ‘Veltjemes’ 
die op de Berg (volksnaam voor Bergeroth) lag, ‘s avonds hun eten koken. Ze 
deden dit op de stromijt op de din (schuur gebouwd aan ‘t huis - langhuistype).
Het vuur werd in het stro gestookt, doch nooit kwam er brand. De ketel werd 
opgehangen aan een houten haak, die uit het stro stak. Ze leenden de potten en 
pannen bij de bewoners. Deden ze het graag, dan werd alles schoongewassen 
terugbezorgd. Gebeurde dit niet, dan kwam alles vuil terug. Om 9 uur ‘s avonds 
gingen ze naar hun verblijf bekend staand als de “kelderken”. Ze woonden daar 
in een hol. 
Iemand, die hen eens gevolgd is en door ‘t sleutelgat loerde hoorde dat een der 
kabouters zei: “Blaas die lamp eens uit.” 
Op ‘t zelfden ogenblik ging een kabouter langs ‘t sleutelgat en blies, zodat de 
man het licht uit z’n oog verloor.
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Men vertelt als vaststaand feit dat deze kabouters verdwenen, toen de klokken 
geluid werden. (D.w.z. de instelling van het klokken luiden ‘s morgens 6 uur, ‘s 
middags 12 uur, ‘s avonds 9 uur.) Hier dus invloed der gewijde klokken.

Verteller: Anonymus 17
Woonplaats: Zwolle (Overijssel)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

456.	 at	2030
Sprookje
Daar was eens een oud vrouwtje, die vond een houten duitje, toen ging zij naar 
de markt en kocht er een varkentje voor, en het varkentje wou niet naar hus gaan, 
of het moest gedragen worden.
Toen ging zij naar een hond en zei:
“Hond, hond, wil jij mijn varkentje wel bieten,
Want ’t varkentje wil niet naar hus gaan,
Of het moet gedragen worden.”
“Nee,” zei de hond.
Toen ging zij naar een stok. Toen zei ze:
“Stok, stok, wil jij de hond wel slaan?
Want de hond wil ’t varkentje [niet] bieten,
’t Varkentje wil niet naar hus gaan,
Of het moet gedragen worden.”
“Nee,” zei de stok.
Toen ging zij naar het vuur.
“Vuur, vuur, wil jij wel de stok verbranden?
Want de stok wil de hond niet slaan,
De hond wil ’t varkentje [niet] bieten,
’t Varkentje wil niet naar hus gaan,
Of het moet gedragen worden.”
“Nee,” zei ’t vuur.
Toen ging zij naar het water.
“Water, water, wil jij het vuur wel blusschen?
Want het vuur wil de stok niet branden,
De stok wil de hond niet slaan,
De hond wil ’t varkentje [niet] bieten,
’t Varkentje wil niet naar hus gaan,
Of het moet gedragen worden.”
“Nee,” zei het water
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Toen ging zij naar een os.
“Os, os, wil jij het water wel drinken?
Want het water wil het vuur niet blusschen,
Het vuur wil de stok niet branden,
De stok wil de hond niet slaan,
De hond wil ’t varkentje [niet] bieten,
’t Varkentje wil niet naar hus gaan,
Of het moet gedragen worden.”
“Nee,” zei de os.
Toen ging zij naar de slager.
“Slager, slager, wil jij de os wel slachten?
De os wil het water niet drinken,
Het water wil het vuur niet blusschen,
Het vuur wil de stok niet branden,
De stok wil de hond niet slaan,
De hond wil ’t varkentje [niet] bieten,
’t Varkentje wil niet naar hus gaan,
Of het moet gedragen worden.”
“Ja,” zei de slager.
Toen zei de os: “Ja, ik zal ’t water wel drinken.”
En het water zei: “Ja, ik zal ’t vuur wel blusschen.”
Toen zei het vuur: “Ja, ik zal de stok wel verbranden.”
Toen zei de stok: “Ik zal de hond wel slaan.”
Toen zei de hond: “Ik zal ’t varkentje wel bijten,”
Maar ’t varkentje liep vlug naar huis zonder gedragen te worden.

Verteller: Anonymus 18
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: het verhalende lied is afkomstig uit De Tweede Nieuwe Overtoom-
sche Marktschipper, 19-23.
Aantal verhalen: 1

457.	 at	1540
Een kluchtig liedje, van de goedigheid eener weduw-vrouw 
(Wijs: Met een pluimke op)
Weduwvrouwtjes! al te malen,
Stelt uw droefheid aan een kant,
Ik zal u wat gaan verhalen,
Geschied in het Luijerland;
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Van een weduwvrouw nog kras,
Die haar man gestorven was.
Zeven weken en drie dagen,
Hoort eens hoe dat daar kwam vragen,
Een schoenmaker naar logies,
Die kwam reizen van Parijs.

Deze vrouw uit caritatie,396

Was den armen goedertier.
Zij zei: “Vriend, kom van de straten,
Zit in huis wat bij ’t vier.”
Hij sprak haar met goe woorden toe,
“Vrouwtje lief! ik ben zoo moe.”
Zij vragen* aan hem met reden: *(vraagde)
“Vriend, vanwaar komt gij getreden?”
“Van Parijs,” sprak deze knecht,
Daar het gaat nu alles slecht.”

“Komt gij van het Paradijs getreden,
Vriend, gij zijt mij wellekom,
Mijn man is ook overleden,
Maar en komt niet eens weerom.
En den Pastoor maakt mij wijs,
Dat hij is in ’t Paradijs.
Zijt gij nu van daar gekomen,
Hept gij niets van hem vernomen?
Het was zoo een goede man,
Die wel klompen maken kan.”

“Ja, ik ken hem wel terdegen,”
Sprak deez’ fijn geslepen knecht,
“Hij heeft op mijn logies gelegen,
Och, het gaat met hem zoo slecht.
Hij is wel in ’t hemelperk,
Maar hij loopt daar zonder werk,
Want dit zijn de meeste plagen,
Niemand mag daar klompen dragen;
Dus loopt hij zonder schoen,
En zonder kleeren aan te doen.”

396 Naastenliefde.
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“Lieve heer, mijn leden beven,”
Sprak die vrouw geheel belaan,397

“Hij kon hier zo weeld’rig leven,
Moest hij daarom van mij gaan?
’t Is waar, hij was heel naakt gesteld
Zonder kleeren, zonder geld.”
“Ik zwijg toch van meer te spreken,”
Sprak de knecht, “mijn hart moet breken,
Want hij is gelijk de dood
Door de arremoede groot.”

“Vriend, keert gij haast wederomme?
’k Zal terstond maken gereed,
Twintig guldens geld in somme,
En daarbij zijn beste kleed.
’k Zal het steken in een zak,
Gij kunt ’t dragen met gemak.”
“’k Zal het doen zonder te falen,
Maar dan moet gij me betalen.”
Zij zei: “Ik weiger u geen geld,
Ziet dat gij het maar goed bestelt.”

Zij maakte de accordatie,398

Dat zij gaf een patekon,399

Toen sprak deze vrouw: “Eilasie,400

Dat is nog geld wat mijn man won.”
Heeft dat pak hem opgeleid,
En heeft hem adieu gezeid.
Toen ging zij bij haar geburen
Vertellen haar avonturen,
Wat dat zij van hare schat
Aan haar man gezonden had.

“Wel wie drommel zou op aarde,”
Sprak een man, “gij zijt dit kwijt,
Ten zij dat er een te paarde,

397 Bezwaard, bezorgd.
398 Overeenkomst, akkoord.
399 Eigenlijk patakon of patagon: een zilvermunt.
400 Helaas.
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Met er haast hem achter rijdt.”
Hij sprong op het paard aldaar,
En hij reed hem achter na.
Maar de knecht keek dikwijls omme,
En toen hij dat paard aan zag komme,
Stak hij het daar in een gracht
En wenkte hem goeden dag.

“Vriend! hebt gij niet een vernomen,
Met een groote zak belaan?”
“Ja,” sprak hij, “ik heb hem zien komen,
Maar hij is in ’t bosch gegaan.”
Hij zei: “Ei, houd mijn paard nog wat,
Ik zal hem loopen achter ’t gat.”
Dat was’t wat de knecht begeerde,
Hij sprong haastelijk te peerde,
Met het paard zoo reed hij voort,
Dat van hem nooit is gehoord.

Toen hij ’t bosch wel had doorkeken,
Is hij wederom gekeerd,
Maar de man stond zonder spreken,
Als hij hem vond zonder peerd.
Dus bedacht hij zijner haat (lees: te zijner baat)
Een slimmen goeden raad;
Hij ging aan de vrouw verkonden:
“Och, ik heb den bode gevonden,
Ja, gij hebt immers gelijk,
Dat hij kwam van ’t hemelrijk.

Ach, hij scheid[d]e hier van ’t leven,
Somtijds viel hij op zijn knien.
Ik heb hem mijn paard gegeven,
Omdat hij nog zoude zien,
Want hij was zeer zwaar gelaan,
Dat hij niet en konde401 gaan.”
“Och gebuur, ik zal ’t u loonen,
Dat gij uw goed hart ging toonen.

401 In het handschrift staat ‘konden’.
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’k Wil betalen straks uw paard,
Zeg mij maar wat het was waard.”

Zij betaalde hem ’t paard mits dezen
En zij sprak geheel verblijd:
“Nu behoef ik niet te vreezen,
Wat zal hij in korten tijd,
In het Paradijs dan zijn,
Want mijn man is uit de pijn.”
Dus waren zij alle drij
Nu zeer vrolijk en regt blij.
’t Vrouwtje was gerust gesteld,
Wie lacht niet daar men dit vertelt?

Verteller: Anonymus 19
Woonplaats: Zaandam (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: de teksten stammen uit circa 1830 en komen uit een handschrift met 
anecdoten en afschriften van vliegende blaadjes, enz.
Aantal verhalen: 2

458.
Middel voor de Podagra402

1. Een ons geest van Nul, van een Predikstoel, daar dertig jaren op gepredikt is, 
en nooit op gelogen is.
2. Een vierde van een Predikantsmantel, daar nooit geen schijnheiligheid onder 
geschoten heeft.
3. De tip van de Kap eener Non, die nooit door een Pater met begeerlijke Oogen 
is aangezien.
4. Een Drachma403 Patiëntie404 hoe taaijer hoe beter.
5. Een Eijerschaal met Olie van Muggetanden.
Dit alles onder een gestoten in een Glazen Mortier,405 en op een Tweede maal 
de helft gekookt in een Nieuwen Strooijen Ketel; vervolgens wel toe te zien, dat 
de Vlam er niet inslaat en dagelijks een weinig er van ingenomen, met een Glas 

402 Vorm van jicht in de voet.
403 Gewicht: 12,5 gram.
404 Lijdzaamheid, geduld.
405 Vijzel.
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Groenlandsche Wijn. - Dit middel wordt verkocht bij Abram Nooitgeboren, op 
den hoek April, digt bij Alderheiligen.

459.
Iets Bezonders
Eene Weduuw van omstreeks 40 jaren oud is met een jongeling in het Huwelijk 
getreden en is Moeder geworden. Op denzelfden Dag is de Dogter van de 
Weduuw uit haar Eerste Huwelijk gehuwd met de Vader van den in Echt getre-
dene jongeling. Het gevolg is: dat de Weduuw door ‘t Huwelijk Grootmoeder is 
van haar Man, en Overgrootmoeder van haar Eigen Zoon. Daar nu de Zoon van 
eene Overgrootmoeder de Grootvader of Oudoom is der afstammelingen, die zij 
mogt hebben, vraagt men of deze Zuigeling zijn eigen Grootvader niet is.

Verteller: Anonymus 20
Woonplaats: Koog aan de Zaan (Noord-Holland)
Beroep: dienstbode
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

460.	 at	927
Het raadsel
Al in die stad van Weenen,
Al in die groote stad
Heeft menig jong soldaatje
Zijn groot pleizier gehad.

Het soldaatje dat moest sterven,
Ja, sterven door den dood,
Er was geen meer genade,
’t Was de koning die gebood.

Zijn meisje ging naar den kolonel:
“Laat mijn soldaatje vrij
Mijn beste kameraadje,
Een goeie vriend van mij.”

“’k Zal u een raadsel geven,
Zoo gij dit raadsel raadt,
Zoo zijt gij hedenmorgen
Weer vroeg bij uw soldaat,
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Zeg mij, wat is een koning,
Een koning zonder land?
Zeg mij, wat is het water,
Het water zonder zand?

Zeg mij, wat is een sleutel,
Die op alle sloten past?
Zeg mij, wat is een spiegel,
Een spiegel zonder glas?”

“De koning van de kaart
Is een koning zonder land,
Het water uit mijn oogen
Is het water zonder zand.

Het geld, dat is de sleutel,
Die op alle sloten past,
Mijn hartje vol van liefde
Is een spiegel zonder glas.”

Zoo redde nu het meisje
Haar vrijer van den dood,
Was dat geen groote liefde,
Die dat meisje voor hem bood?

Verteller: Anonymus 21
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw 
Aantal verhalen: 1
Opmerking: van Boekenoogen: “afschrift, zeker wel naar een blauwboekje”.406

461.	 at	736A
Het vrouwtje van Stavoren
Hoort, vrienden, hoort een lied,
Dat duidelijk zal verklaren,
Wat eenmaal is geschied
Voor meer dan duizend jaren.

406 Goedkoop colportageboekje met een blauwe omslag.
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Toen ’t oud en grijs Stavoren
Nog bloeide op Frieslands grond
En van zijn macht deed hooren,
Door heel het wereldrond.

Daar in die rijke stad
Die jaarlijks duizend schepen
Belaân met ’s werelds schat
Haar haven in zag slepen.
Daar leefde in roem en eere
Een rijke weduwvrouw,
Wiens voorbeeld ons deed leeren,
Hoe hoogmoed wijkt in rouw.

“Geen ijzer, neen, maar goud,”
Zoo zegt zij, “siert mijn woning.”
En ’t huis voor haar gebouwd
Scheen een woonhuis voor een koning.
’t Was al wat de oogen zagen,
Vol vorstelijke praal,
En hoeft ge ’t nog te vragen,
De stoep was van metaal.

De leuning was zeer schoon,
Uit louter goud gedreven,
De deurknop scheen een kroon,
Met paarlen als omgeven.
En breede zilveren platen,
Geklonken aan de grond,
Bedekten daar de straten
Zoover haar woning stond.

Daar treedt een zeekap’tein
Haar bij de haven tegen,
“Wat,” zegt zij, “zal ’t zijn?
Wat schoons hebt gij verkregen?
Wat heerlijks brengt gij mede
Van ’t overzees gebied?
Uw schip ligt op de reede,
Maar hoe, gij antwoordt niet.
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’k Heb immers u gelast,
Om ’t kostelijkst in te laden,
Wat rondom d’ Oostzee was,
En ’t oog hier kondt verzaden,
U niet aan prijs mag storen
’k Vraag nimmer naar geen geld
De weduw van Stavoren
Wordt nooit teleurgesteld.”

“’k Bracht tarwe naar uw zin
Als ’t edelst wat wij vonden,
Wij laden* aan stuurboord in, *laadden
Zooveel wij laden konden.”
“Hoe?” gilt zij, woest van zinnen,
“’k bracht tarwe, lage guit,407

Laadt gij ze aan stuurboord binnen,
Zoo werpt ze aan bakboord uit.”

Helaas, het kostlijk graan,
Werd in den vloed geworpen,
Een grijsaard zag het aan
Uit een der naaste dorpen.
“Beef,” zei hij, “beef, vrouwe,
Misschien lijdt ge eens gebrek,
Dat nooit dit stuk u rouwe.”
“Zwijg,” riep ze, “oude gek!”

Zij sprak en nam een ring
En wierp met luid geschater,
Terwijl zij henen ging,
Hem weg in ’t woelend water.
“Kijk,” riep zij, “dwaze kerel,
Eer geef[t] de zee weerom
Deez’ schoone ring en parel,
Eer ik tot armoe kom.”

En ’t duurde een dag of acht,
Daar werd op haar verlangen,
Een groote visch gebracht,

407 Schurk.
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Zoo pas in zee gevangen.
Maar sidderend zonk zij neder,
Want bij de eerste snee
Vond zij den ring hier weder,
Geworpen in de zee.

Daar treedt een dienstknecht bin’.
“Uw schepen zijn verloren,
De zee zwolg alles in.
Gods wraak rust op Stavoren.”
Een andere knecht stuift binnen,
Hij biedt een brief haar aan.
“God,” gilt zij, woest van zinnen,
“Uw glorie is gedaan.”

Beroofd van goed en geld,
Gehaat door die haar kenden,
Werd ze als ’t geschiedboek meldt,
Ten prooi van al ellende.
Nog doet de nazaat hooren
De hoogvaardij tot les,
Hoe ’t vrouwtje van Stavoren
Eens stierf als bedelares.

Nog ziet men aan het strand,
Zoo rijk in vroeger dagen,
De haven gansch verzand,
Een zee van halmen dragen.
Maar ledig zijn die aren,
Geen korrel lacht u aan,
Al blijkt wat hier voor jaren
Gods almacht heeft gedaan.

Ja, hoogmoed wordt verneerd,
Tot wissen val beschoren,
Dat hebben wij hier geleerd
Van ’t vrouwtje van Stavoren.
Wilt, vrienden, er aan denken,
Wat eens het lot u biedt,
’t Is God, die ’t u wil schenken,
Maar hoogmoed past ons niet.
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Verteller: Anonymus 22
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

462.	 sinsag	800	
Nachtmerrie leelijk dier,
Kom me dezen nacht niet hier,
Alle wateren zult gij waden,
Alle boomen zult ge ontbladen,
Alle grasjes zult ge tellen,
Voor ge me vannacht komt kwellen.

Verteller: Anonymus 23
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

463.	 at	2010	i	a
Er was eens een mannetje, dat was niet wijs,
Dat bouwde een huisje op het ijs.
’t Kon dooien en ’t kon vriezen,
En de man, die kon zijn huisje wel verliezen.

Toen de man een huisje had,
Vroeg hij om een hennetje.
En hij kreeg een hen.
Toen vroegen al de luiden,
Hoe dat die hen moest heeten.
“Prijs heet mijn hennetje,
’s Morgens in een korte kooi,
’s Avonds in een bennetje.”

Toen wou hij dat hij een haan had
En hij kreeg een haan.
Toen vroegen al de luiden,
Hoe dat de haan moest heeten.
“Kukelekaan heet mijn haan,
Prijs heet mijn hennetje,



425De volksverhalen uit de correspondentie

’s Morgens in een korte kooi,
’s Avonds in een bennetje.”

- Witte veeren draagt mijn zwaan
- Trippeltraap heet mijn schaap
- Heel-en-half heet mijn kalf
- Osje-boe heet mijn koe
- Vlasstaart heet mijn paard
- Dragen-dragen heet mijn wagen
- Alberecht heet mijn knecht
- Steeds-bereid heet mijn meid
- Zeer-getrouw heet mijn vrouw
- Teerbemind heet mijn kind.

Verteller: Anonymus 24
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

464.	 at	2030
Keutje
Een zusje en een broertje
Veegden samen het vloertje.
Wat vonden ze toen?
Een gouden penninkje.
Ze wisten niet wat ze koopen zouden.
Toen kochten ze der een keutje voor.
Maar het keutje wilde niet thuiskomen
Of het moest gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.

Toen gingen ze naar den hond.
“Hond, wil-jij keutje bijten?
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Neen,” zei de hond.
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Toen gingen ze naar den knuppel.
“Knuppel, wil jij hond slaan?
Hond wil geen keutje bijten,
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Neen,” zei de knuppel.

Toen gingen ze naar het vuur.
“Vuur, wil-jij knuppel branden?
Knuppel wil geen hond slaan,
Hond wil geen keutje bijten,
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Neen,” zei het vuur.

Toen gingen ze naar het water.
“Water, wil-jij vuur blusschen?
Vuur wil geen knuppel branden,
Knuppel wil geen hond slaan,
Hond wil geen keutje bijten,
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Neen,” zei het water.

Toen gingen ze naar de bonte koe.
“Koe, wil-jij water drinken?
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen knuppel branden,
Knuppel wil geen hond slaan,
Hond wil geen keutje bijten,
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Neen,” zei de koe.
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Toen gingen ze naar de slager.
“Slager, wil-jij koe slachten?
Koe wil geen water drinken,
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen knuppel branden,
Knuppel wil geen hond slaan,
Hond wil geen keutje bijten,
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Neen,” zei de slager.

Toen gingen ze naar de galg.
“Galg, wil-jij slager hangen?
Slager wil geen koe slachten,
Koe wil geen water drinken,
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen knuppel branden,
Knuppel wil geen hond slaan,
Hond wil geen keutje bijten,
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Neen,” zei de galg.

Toen gingen ze naar de muis.
“Muis, wil-jij galg knabbelen?
Galg wil geen slager hangen,
Slager wil geen koe slachten,
Koe wil geen water drinken,
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen knuppel branden,
Knuppel wil geen hond slaan,
Hond wil geen keutje bijten,
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Neen,” zei de muis.
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Toen gingen ze naar de kat.
“Kat, wil-jij muis vangen?
Muis wil geen galg knabbelen,
Galg wil geen slager hangen,
Slager wil geen koe slachten,
Koe wil geen water drinken,
Water wil geen vuur blusschen,
Vuur wil geen knuppel branden,
Knuppel wil geen hond slaan,
Hond wil geen keutje bijten,
Keutje wil niet thuiskomen
Of het moet gedragen zijn
Van een meisje hupsch en fijn
In den lichten maneschijn.”
“Ja,” zei de kat.
En de kat ving de muis,
En de muis knabbelde de galg,
En de galg hing den slager,
En de slager slachtte de koe,
En de koe dronk het water,
En het water blusschte het vuur,
En het vuur brandde den knuppel,
En de knuppel sloeg de hond,
En de hond beet keutje,
En keutje liep hard naar het hok
Met een scheurtje in zijn rok.

Of:
Lijn, wil jij koe binden?
Muis, wil jij lijn knagen?
Kat, wil jij muis vangen?
Boom, wil jij kat pakken?
Bijl, wil jij boom hakken?
Man, wil jij bijl vatten?
Ja, zei de man.
En de man achter de bijl,
De bijl achter de boom,
De boom achter de kat,
De kat achter de muis,
De muis achter het lijn, enz.
De hond achter keutje,
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En ’t keutje klom de ladder op
Maar het viel en brak zijn eene been.
(of: En keutje liep zoo hard naar huis,
Dat het zijn poot brak.)

Verteller: Anonymus 25
Woonplaats: Bergeik (Noord-Brabant)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

465.	 at	2010	i	a
Alle lui die raadden mij aan,
Dat ik een hennetje houden zou.
Ik wist niet hoe ik ’t heeten zou.
“Kriele heet mijn hennetje.”
(Aldus gaat dit voort met haan, katje, hondje, koe, paard, meid, knecht, enz.)

Ook:
De menschen raadden mij aan,
Dat ik een henneke houden zou.
“Kriel heet mijn henneke,
’s Morgens vroeg en ’s avonds laat
Altijd op zijn rekkenke408 zat.

(ook: rekkentje en trennetje)

Verteller: Anonymus 26
Woonplaats: Alkmaar (Noord-Holland)
Datum van inzending: 1899
Aantal verhalen: 1

466.	 at	1656
De Egmonders in den hemel
Er kwam eens een troepje Egmonders voor de poort van de hemel en klopte aan 
om binnengelaten te worden. Petrus wilde ze echter niet binnenlaten en zond 
ze weg. Maar de Egmonders bleven buiten hun tijd afwachten. Een poos daarna 
kwam409 een groot aantal vromen tegelijk en de Egmonders wisten bij die gele-
genheid mee naar binnen te snappen.410

408 Op zijn stokje.
409 In het handschrift staat “kwamen”.
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Toen Petrus later merkte, dat de Egmonders toch binnen waren gekomen, ging 
hij naar hen toe en zoch[t] ze er met een mooi praatje weer uit te krijgen. Maar 
of hij al zei: “Toe heeren, ga er alsjeblieft weer uit, want je hoort hier niet,” het 
gaf hem niets en ze bleven.
Maar eindelijk vond Petrus er wat op. Hij zette de poort van de hemel wijd open 
en riep toen, zo hard hij kon: “Een schip op strand!” 
En nauwelijks hadden de Egmonders dit gehoord of ze snelden ouder gewoonte 
naar buiten om een broodje te verdienen en toen ze er goed en wel uit waren, 
sloeg Petrus de poort achter hen dicht en zorgde wel, dat ze er nooit meer inkwa-
men.
(Dit wordt op Ameland van de Terschellingers verteld.)411

Verteller: Anonymus 27 
Woonplaats: Moordrecht (Zuid-Holland)
Datum van inzending: omstreeks 1910
Aantal verhalen: 1

467.	 at	2030
’t Varken wou niet gaan
Eens veegde ik mijn stalletje
En vond er een gouden balletje.
Wat deed ik er mee?
Ik kocht een vet, vet varkentje,
Maar ’t varken wou niet gaan.

Toen ging ik naar den stok.
“Stok, wil je varken slaan?
’t Varken wil niet gaan.”
“Neen,” zei de stok.

Toen ging ik naar het vuur... water... os... slager...
“Ja,” zei de slager.
De slager slachtte de os,
De os dronk het water,
Het water bluschte het vuur,
Het vuur brandde den stok,

410 Glippen.
411 Deze laatste opmerking is door Boekenoogen toegevoegd.
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De stok sloeg het varken,
En het varken loopt hard, heel hard,
Kijk, kijk, daar gaat het.

Verteller: Anonymus 28 
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1

468.	 at	2010	i	a
Ik ging zoo verre naar Holland
Ik ging zoo verre naar Holland, naar Holland,
Waar dat er een henneken zat.
Zij vroegen daar tot Amsterdam:
“Hoe heet uw henneken dan?”
“Tieptje heet mijn henneken;
’k En kan ’t niet anders noemen
Als mijn henneken.”

Ik ging zoo verre naar Holland, naar Holland,
Waar dat er een haantje zat.
Zij vroegen daar tot Amsterdam:
“Hoe heet uw haantje dan?”
“Koke-le-kane heet mijn hane,
Tieptje heet mijn henneken;
’k En kan ’t niet anders noemen
Als mijn henneken.”

-- enz. Het slotcouplet is

Ik ging zoo verre naar Holland, naar Holland,
Waar dat er een peerd was;
Zij vroegen daar tot Amsterdam:
“Hoe heet uw peerd dan?”
“Lange steert heet mijn peerd,
Bit maar toe heet mijn koe
Vuile stijn heet mijn zwijn,
Bit een bitje heet mijn geitje
Trieptje traptje heet mijn schaapje
Irmerence heet mijn ganze,
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Kokelekane heet mijn hane,
Tieptje heet mijn henneken;
’k En kan ’t niet anders noemen
Als mijn henneken.”

Verteller: Anonymus 29 
Woonplaats: Turnhout (Vlaanderen, België)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 4

469.	 sinsag	149
Antwerpen
Over honderden en honderden jaren leefde er een reus en hij hiet Druon-Anti-
goon. En op den oever van de Schelde bouwde hij een sterk kasteel, dat ver-
veerlijk groot en hoog was. En dag voor dag kwam Druon-Antigoon voor de 
breede venster zitten die uitgaf op den Stroom en vandaar zag hij de schippers 
met gezwollen zeilen komen afgevaren. En telkens dat een schipper voorbij den 
burg wou stevenen, stak de reus zijnen arm door de venster en greep het schip 
bij den mast dat alles kraakte en borst. 
En Antigoon riep met donderende stem: “Zijt groot zooals ik, ellendig men-
schenkind, of gij zult tol en schatting betalen, tol en schatting aan Druon-Anti-
goon, den eeuwigen reus die aan de Schelde woont.” 
Maar de schippers kosten zoo groot niet zijn als de reus en zij betaalden hem tol 
en schatting, want deden zij het niet, dan nam Druon-Antigoon zijn schrikkelijk 
slagzweerd, kapte hun de handen af en wierp die in den Stroom. Later na de dood 
van den reus, bouwde men op de plaats, waar de burcht stond, eene sterke stad 
en men gaf ze de naam van “Handwerpen” of “Antwerpen”.

470.	 tm	2601
Aarschot
Op de plaats waar nu de stad gelegen is, wierd, lange jaren geleden, een arend 
geschoten. Om dien voorval te vereeuwigen, besloot men de nieuwe stad Arend-
schot te heeten. Die naam is later in Aarschot veranderd.

471.	 tm	2601
Hoboken
Ons-Heer en Sinte-Peeter waren op gang om de dorpen hunnen naam te geven. 
Te Hoboken gekomen, wisten zij maar niet hoe dat ‘t ze ‘t dorp zouden doopen. 
Sinte-Peeter had al zooveel namen opgegeven, maar Ons-Heer keurde ze alle-
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maal af. Ze waren al op de grens van de gemeente en ze hadden nog niets kunnen 
vinden dat docht.412

Toen zagen zij een kind, dat zijne boterham liet vallen. 
“Ho, boken!”413 zei het kind, “gij moogt niet vallen.” 
“Ehwel”, zei daarop Ons-Heer tot Sinte-Peeter, “wij zullen het dorp Hoboken 
heeten.”

472.	 tm	2601
Beersel
Over honderden jaren lag in de plaats van het dorp een groot bosch en in dat 
bosch school een bende moordenaars en binders,414 die de streek onveilig maak-
ten. Hun hoof[d]man hiet Beer en hij had van zijn leven meer moorden begaan 
als er haren op zijn hoofd groeiden.415 Dat (misdadig) leven begost hem ten lan-
genleste tegen te spannen; hij besloot zich te bekeeren en boete te doen voor het 
kwaad, dat hij zoo lange jaren gepleegd had. Hij wierd kluizenaar en bouwde 
zich te midden van het bosch eene cel, waar hij het overige van zijn leven in gebed 
en boetvaardigheid sleet. Na zijn dood begosten de menschen van langerhand de 
boomen van het bosch uit te roeien en er hunne hutten neer te slaan. 
Wanneer men hun vroeg: “Waar woont gij?” dan antwoordden ze: “Dicht aan 
de Beercel.” 
Vandaar de naam Beersel.

Verteller: Anonymus 30
Woonplaats: Zeeuws-Vlaanderen
Datum van inzending: 1894
Aantal verhalen: 1

473.
Vertelling
Achter de walle-n-in ‘t lange riet
En ik en ouwen end gezien.416

Dien ouwen end ad negen jongen
En ielken jongen ad een naam.

412 Deugde.
413 Vlaams dialect: hela, boterhammetje.
414 Knevelaars, struikrovers.
415 In het handschrift stond aanvankelijk “kop stonden”, maar dit is doorgestreept.
416 Heb ik een oude eend gezien.
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Koppetje, een van de jonge eendjes, zegt:
Daar kruupt en luus op Lies er mouwe.

Lies: Wa geef ik om dien éénen luus;
Ik en nog zooveel tonnetjes tuus:
Tonnetjes vol gemeten
Balleven417 de neten
Balleven de vlooien.
Koppetje, wilje me-n-elpen dooien?
Nee, zei Koppetje.
Toen nam Lies en dikke stok
En wou Koppetje smiten,418 
Maar Koppetje kroop in ‘t verkenskot,
En ging daar zitten kriten.419

Toen kwam et endemoertje angegaan
En die zei: “Koppetje, wat kriit je?”

Koppetje:
Moertje, zou ‘k nie kriten?
Lies die wil me smiten.
Sniej ‘en stik420 van Lies er oore,
Legtet dan op vaders komfoor.421

Zegt dan: Vader, et is er goed spek, 
Want onze knapen, die snaken422 ziin vet.
Vet ziin die snaken;
Wa sulle me ‘r van maken?
Watje maar believen:
Meuleneers of korendieven?423

417 Behalve; nog even afgezien van.
418 Slaan.
419 Huilen.
420 Stuk.
421 Soort fornuisje.
422 Jongens, knullen.
423De grap is dat de begrippen in de volksopvatting synoniem zijn. Zoals in het navolgende 
al blijkt, leverden boeren volle zakken graan in, en kregen niet geheel volle zakken meel 
terug (als gevolg van het maalproces). De molenaars werden er echter van verdacht om 
wat graan of meel te hebben achtergehouden: vandaar korendief.
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De molenaar:
Wil jie daar wel es zwigen
Of ik zal je krigen.
Daar kwam lest en boer op de molen
En die zei: “Oe ziin er de zakken zoo smal
Of ei je der uut gestolen?”
Toen nam ik den boer al op men schoen
En ik smeet em van al de trappen
En ik zei: “Joe, ier en daarschen boer
Noe zulje nie meer van me klappen.”424

Toen kreeg Koppetje mee ‘t rietje op z’n broek.

Verteller: Anonymus 31
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: Het verhaal speelt in Rusland bij de Wolga. Het verhaal wordt geda-
teerd op 23 juli 1669, en is overgenomen uit het volgende boek: Jan J. Struys: Drie 
Aanmerkelijke en seer rampspoedige reysen door Lijfland, Moscovien, Tartaren, 
Persien en Oost-Indien (Amsterdam, 1676), p. 183.
Aantal verhalen: 1

474.	 at	926B*
Midlertijds ging ik met eenige van ons volk na een zekeren Bergh, Arbuchim 
genaamt, op de welke wel eer een stadt van die naam gestaan had. Wy sagen daar 
by een seer grooten steen, daar op geschreven stondt: “Soo ghy my van dese 
plaatse verset, sal ‘t u goet zijn.” Eenige Russen kregen lust om te ondervinden 
wat daar van komen soude en ondergroeven deselve dat hij omviel. Wanneer sy 
nu meenden een grooten schat te sullen vinden, zagen zy op de onderste zijde 
van den steen geschreven: “Wat soekt ghy? Hier is niet te vinden.”

Verteller: Anonymus 32
Woonplaats: onbekend
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Aantal verhalen: 1 (fragment)

424 Over mij kletsen.
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475.
St. Maarten is een der voornaamste heiligen. Hij was een kind uit heidensche 
ouders geboren, werd soldaat en kwam als zoodanig in Rome. Zijne ruwe, los-
bandige wapenbroeders dreven dikwijls den spot met hem, omdat hij geen deel 
nam aan hunne vermaken. Bij een gevecht was Maarten echter altijd de voorste 
in de gelederen. Toen hij nog een heiden was, verscheen hem de Heiland in de 
gedaante van een arm schamel gekleed kind. Maarten had medelijden met hem, 
sneed de helft van zijn mantel en sloeg die ... [rest ontbreekt].

Verteller: Anonymus 33
Woonplaats: provincie Utrecht
Datum van inzending: mei 1903
Opmerking: de toezending betreft knipsels uit de NRC van 3 en 5 mei 1903, 
respectievelijk van inzenders uit Utrecht en Amersfoort.
Aantal verhalen: 1

476.	 at	926B*
De Amersfoortsche kei
Men schrijft ons uit Utrecht:
Het zoeken naar den vermaarden kei te Amersfoort wekt terecht belangstelling. 
Schrijver dezes herinnert zich nog zeer goed in zijne jeugd - met de kinderen van 
de toenmalige stadsbaas Esveld (tegenwoordig heet zoo’n functionaris architect-
directeur van gemeentewerken, of zoo iets) - gespeeld te hebben op den steen, 
die in dien tijd nog boven de oppervlakte van het plein zichtbaar was. Maar mis-
schien was dat toen al een andere steen, hoewel hij een zeer grooten omvang 
had, en er algemeen van verteld werd dat het de kei was, die Everard Meyster, 
de bekende zonderlinge jonkheer, erheen had laten sjouwen, nadat hij door een 
eigenaardig opschrift de Amersfoorters had bewogen het gevaarte met ontzaglijk 
veel moeite om te keeren, waarna zij tot hunne ergernis te lezen kregen:

Hé, wat ben ik blij,
Nu lig ik op mijn andre zij.

Dat de heele geschiedenis, welke zelfs in prent is vereeuwigd, enkel legende zou 
zijn, is bijna niet te gelooven.

Men schrijft ons uit Amersfoort:
Zaterdagochtend (2 Mei 1903) omstreeks zes uur is de Amersfoortsche kei weder 
aan het licht gekomen, nadat men verscheidene dagen vruchteloos had gezocht. 
Reeds sinds een 20tal jaren werden er pogingen in het werk gesteld om de kei, die 
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sinds 1674 onder de Varkensmarkt aldaar verborgen lag, aan het licht te brengen. 
Eindelijk is het de commissie, die naar aanleiding van het in de jaarvergadering 
van de Oudheidkundige vereeniging Fléhite van 1897 den 22sten Mei van dat jaar 
werd benoemd en die thans bestaat uit de heeren O. G. H. Heldring (voorz.), 
te Renkum, A. M. Kollewijn Nzn. (secr.), C. B. Kok (penn.), J. Bolk, H. W. van 
Esveld en J. E. van Eybergen, te Amersfoort, jhr. W. H. J. van de Poll, te Zutphen, 
dr. H. J. Reynders en B. H. van Ruyven, te Amersfoort, J. Schulman, te Amster-
dam en W. R. Schwemmer, J. Sinnige en A. M. Tromp van Holst, te Amersfoort, 
gelukt het plan ten uitvoer te brengen.
De gemeenteraad van Amersfoort heeft zooals men weet toestemming gegeven 
tot het plaatsen van den kei in een der plantsoens.
In een besluit van Karel V van 15 juni 1545 wordt reeds van den kei gewag 
gemaakt. De toenmalige bewoner van “Nimmerdor”, Jhr. Everard Meyster, 
dezelfde die te Utrecht het zonderlinge huis op den hoek der Keistraat deed bou-
wen, heeft het initiatief genomen het reusachtige steenblok naar Amersfoort te 
doen brengen, waar het dienen moest als monument, waarschijnlijk als een herin-
nering aan den vrede, te ‘s-Gravenhage in 1559 met Portugal gesloten, immers 
“Door het sluiten van deezen vreede hadden de Nederlanden niet alleen onder-
ling, maar ook met geene vorsten van Europa het minste geschil, waarom zij de 
wapenen moesten voeren.” (Van Loon, Ned. Hist. penningen).
Aan een oude spotprent ontleenden wij het volgende:
“Kort verhael van de Key-treckingh.”
Naer dat Joncker de Meyster door veel verscheide gedichten de luijden hadde 
gaende gemaekt van de selve vervoeringhe binnen Amersfoort en suck oock met 
Biljetten aanslaen laten dat op Dinghsdagh, zijnde den 7 Junij 1661, dat de leste 
volvoeringe van sijn toesegginghe tot lust der Aanschouwers soude voltrocken 
worden, alzoo hij ghewedt hadde met sijn Mackers om drie duijsent guldens en 
met die voorwaerde alleen met menschenhanden binnen de Stadt te brengen; soo 
is den heer Meijster van den Keij uijt Amersfoort komen rijden met een Baniere 
waer in sijn wapen stondt en Trompetters stracks wiert hij van veel volk gevolght 
sulcks dat men van Koetsen, Wagens en Peerden en gedrangh en stof qualijcq sien 
kon en het Keijtrecken ging aan bij de Amersfoortsche Treckelingen die niemandt 
vreemts d’eer gunden om mede te helpen trecken en begeerden deze Romeijnsche 
daedt voor de Heer Meijsters Keij der Keijen alleen te doen; een kar met Bier en 
Kraekelingen solageerde deze manhafte Keijtrekkers; eijndelijk is binnen Amers-
foort ontfanghen, het ghedrangh was groot en wonder dat geen meer ongeluck 
geschiedt als een Persoon beijde sijn beenen afgeslepen van de Keijslede en een 
ander sijnen arm aen stucke waer toe een wijs Genees-meester vereijscht wert.”
Werden bij de feestelijke inhaling gedenkpenningen gestrooid, reeds in 1664 wer-
den spot- en schimppenningen geslagen. Allerwege ging men met de keitrekking 
den spot drijven.
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Vooral was dit het geval, toen de Franschen in Amersfoort verblijf hielden van 
8 Juni 1672 tot 13 November 1673. De vroolijke Franschen hebben zich met 
den kei vermaakt en zoozeer was de kei een steen des aanstoots geworden, dat 
de magistraat aanstonds na hun vertrek de kei liet wegruimen. Daar vervoer te 
moeilijk was liet men hem zinken. Den 1en Mei 1674 plantte men op de plek, 
waaronder de kei lag den Meiboom met het opschrift:

Hier ligt nu Meijster’s kei. Men heeft hem hier doen zinken.
Nu zal dat zotte werk niet meer bij vreemden stinken,
Waardoor zoolang die kei van Meijster was vermaard,
Tot spijt en schand; maar nu men weer bedaard,
In plaats der groote kei een meiboom heeft geplant,
Nu triumpheeren weer de wijsheid en ‘t verstand.

Alle pogingen om de keiklucht geheel in den doofpot te stoppen zijn niet gelukt. 
De Amersfoorters behielden den naam “keitrekkers”.
In 1859 vond men den kei terug bij het leggen der gasbuizen. Sinds dien zijn 
herhaalde pogingen tot ontgraving in ‘t werk gesteld, die thans eindelijk met suc-
ces zijn bekroond.

Verteller: Anonymus 34
Woonplaats: provincie Noord-Holland
Datum van inzending: juni 1911
Opmerking: het verhaal is een toegezonden knipsel van 8 juni 1911 uit de Zaan-
landsche Courant (die het had overgenomen uit de Enkhuizer Courant)
Aantal verhalen: 1

477.	 tm	4302
Zonderlinge huismiddeltjes
Onze voorouders waren in veel opzichten toch snuggerder dan wij; want ze wis-
ten als nummer één de centen te bewaren. Aan allerlei kwakzalversmiddelen, 
bestaande uit pillen, stroopjes, smeersels, bezondigden ze zich niet, of ‘t moest 
wezen, dat ze tegen snij- of brandwonden voor een paar centen “bezielekum”425 
uit de apotheek lieten halen. Voor ‘t overige riepen ze niet zoo gauw om den “bar-
bier”, die eertijds ook medicijnmeester was. Van ouder tot ouder liepen ze hoog 
met zekere middeltjes aan de Natuur of hare voortbrengselen ontleend. Voor de 
aardigheid wil ik er eenige mededeelen. Wie weet of ze ons ook niet helpen.

425 Basilicum.
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“Wordt er iemand geplaagd door wratten, die hij liefst kwijt wil, dan kan dat heel 
gemakkelijk geschieden. Hij telt ze, neemt een touwtje, legt er zooveel knoopen 
in als hij wratten heeft en begraaft het in den tuin. Weldra zijn ze verdwenen. ‘t Is 
heelemaal niet noodig dokter en professoren te raadplegen over jicht en rheuma-
tiek, die kwalen van den ouderdom. Bedel van den een of ander een aardappel 
of nog beter steel er een en draag hem steeds in den zak, jicht en rheumatiek 
gaan op de vlucht. Een mannetjesnoot426 in den zak heeft hetzelfde gevolg. Vraag 
van iemand ten geschenke en bedank er vooral niet voor, een ring, gemaakt van 
doodkistschroeven. Draagt ge dien aan den vinger, weg zijn jicht en rheumatiek. 
Wie loopt er nu graag met een kalen knikker427 rond? En toch al die haarwatertjes 
helpen niemendal. Er bestaat een eenvoudig middel tegen kaalhoofdigheid dat 
tevens uitslag verdrijft. Men vermengt doodeenvoudig den asch van een verbran-
den mol met wat eiwit en wrijft daarmede de kale plekken in. Weldra heeft men 
een hoofd met haar, waar Simson zelfs jaloersch van wezen zou. Een Zondags-
ruiter heeft wel eens last van zijn zitvlak. Een vlierstokje in den broekzak gedra-
gen bewaart hem voor elk ongemak. Kent ge grooter verdriet dan kiespijn en 
stekende eksteroogen? Wat al middelen worden daartegen aangewend! ‘t Zijn 
echter de ware niet. De rechterpoot van een mol levend afgesneden en in den zak 
gedragen geneest onmiddellijk. Zulks doen ook een oude paardekies of vlierhout. 
Wie aan vallende ziekte lijdt drinkt niets anders dan kattebloed. Stellig en zeker 
zal hij genezen, maar - ook een kattenaard verkrijgen en steeds loeren op ratten 
en muizen. Dat is nu juist niet van het mooiste en daarom weet ik nog een beteren 
raad. Ge moet een zevendubbeltjesring zien te krijgen. Vraag aan zeven personen, 
die niet van elkander weten, ieder een dubbeltje. Voeg die tot een ring samen 
en draag hem. Mochten er onder de lezeressen zijn, wier kleine aan de spruw428 
sukkelt, dan wil ik haar een middel aan de hand doen, dat niemendal kost en 
uitstekend werkt. Boven aan het hoofd van uw kind moet ge drie keer per week, 
drie weken lang en drie maal per dag den achtsten psalm lezen. Geelzucht, hoe 
hevig ook, verdwijnt als men een snoek net zoo lang in de oogen kijkt tot hij 
sterft. Veel menschen, vooral kinderen, lijden aan neusbloedingen. Zoek om 
daarvan te genezen een moeder van tweelingen of eene die zelf tweeling is. Geef 
haar een strengetje roode zijde en laat ze u dat om den hals binden. Uw kwaal 
zal verbeteren. Mocht het strengetje verbleekt zijn, dan moet de proef herhaald 
worden. Zo wisten onze voorouders raad voor alle verdrietelijkheden des levens 
behalve voor - den dood.

426 Soort muskaatnoot (die potentieverhogend zou zijn, vandaar de naam).
427 Kaal hoofd.
428 Schimmelziekte in de mond.
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Verteller: Anonymus 35
Woonplaats: Meierij (Noord-Brabant)
Datum van inzending: juni 1910
Opmerking: de inzending is afkomstig uit de NRC van omstreeks half juni en 
17 juni 1910.
Aantal verhalen: 1

478.	 tm	4302
Bijgeloof
Men schrijft aan het Huisgez.: Gebeurd te L. in de Meierij. Een meisje is met 
haar broer en vader op ‘t veld aan ‘t werk en steekt bij ongeluk met de riek in 
haar voet. De riek wordt er uitgetrokken en de broer als de wind met de riek 
naar huis, waar hij er een stuk spek aansteekt. Het meisje op het veld kon voelen, 
vertelde ze, dat het spek er aangestoken werd, want toen was de pijn verdwenen. 
De riek moet nu met het spek er aan blijven staan tot de wond geheel genezen is, 
anders komt de pijn weer terug. Deze geneeswijze wordt toegepast in de Meie-
rij in het jaar 1910 en is ook in andere gevallen, die mij ter oore zijn gekomen, 
deugdelijk gebleken.

Naar aanleiding van het bericht uit de Meierij over het steken van een stuk spek 
aan een riek, waaraan iemand zich gewond heeft, schrijft men ons:
In ‘t Westland heerscht een dergelijk bijgeloof. Wanneer men zich verwondt met 
een roestigen spijker, wordt veelal de raad gegeven den spijker in olie te leggen. 
Daardoor zou de wond sneller en beter genezen! En die raad wordt nog door 
velen opgevolgd.

Verteller: Anonymus 36
Woonplaats: Zaandam (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: de inzending is afkomstig uit het Zondagsblad van Het Nieuws van 
de Dag, 29 januari 1882.
Aantal verhalen: 1

479.	 tm	4302	&	sinsag	487
Betweterij en bijgeloof, ook bij den landbouw
De hoogste wijsheid van den mensch bestaat niet daarin, dat hij erkent niets te 
weten, maar in de zekerheid, in het besef, dat hij niet alles kan weten en evenwel 
de roeping heeft om te jagen naar de hoogste wetenschap. De eerste tred op die 
ladder, waarvan in ‘t korte menschenleven slechts enkele sporten worden betre-
den, is zelfkennis. Voorzeker, zich zelven te kennen is de hoogste wijsheid! De 
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gulden waarheid geldt voor iederen sterveling, ook voor den landbouwer. En 
voor hem, voor den landman, niet enkel als mensch, maar ook als drijfkracht, als 
de ziel der boerderij, past het deze waarheid te beleven. Daarvoor is noodig, dat 
de boer zijne zelfkennis niet beperkt tot zijne eigen boerderij - ook daar buiten 
moet hij een blik slaan om een duidelijk, algemeen begrip van den Nederland-
schen landbouw te hebben. Onze landbouwers moesten meer onderzoeken, wat 
er zoo al omgaat bij onze landbouw; dikwijls is er zelfs in de naaste omgeving 
veel te leren.
’t Is vreemd, maar niettemin waar, dat onwetende lieden zeer veel achting voor de 
onkunde hebben. Hoe gaarne galmen zij ‘t niet uit, dat ze zoo weinig weten. Nu 
zou die belijdenis wel loffelijk mogen heeten, wanneer die onkunde een spoor-
slag tot onderzoek bleek te zijn, maar... men gaat den gang der dwazen, die alleen 
door eigen ondervinding leeren en dan meestal hoog leergeld moeten geven. Zoo 
weinig begrijpt men nog, dat onvoldoende uitkomsten altijd het gevolg zijn van 
onvolkomen ontwerpen. “Al doende leert men”, zegt menig landbouwer, die 
zich voorstelt de man bij uitnemendheid te zijn, en die zich laat leiden door de 
ondervinding, die hij bij zichzelven en bij zijne voorvaderen van ouder tot ouder 
heeft opgedaan.
Nog een ander kwaad is ongevoelig (?)429 ook bij den landbouw doorgedrongen, 
n.l. het huichelen van kennis. En juist zijn het waan en inbeelding (verbeelding), 
die vaak beletten kennis te verkrijgen. Liebig zegt ergens: “De verbeelding schept 
in honderd gevallen honderd dwalingen, en niets is schadelijker voor de vorde-
ringen der wetenschap, niets meer belemmerend voor het oordeel, dan een oude 
dwaling.” Voorzeker hebben wij een open oog voor de reeds aangebrachte verbe-
teringen; wij weten, dat het er voor eenige jaren ten dien opzichte slechter uitzag 
dan tegenwoordig. Er is thans, zonder veel moeite, nog al wat landbouwkennis, 
ook van andere oorden te verkrijgen, want velen leggen zich er op toe, om den 
landbouw van bepaalde streken van nabij te onderzoeken en hunne resultaten 
hier en daar mede te deelen. Voorzeker, dat is een gelukkig verschijnsel, en als 
onze landbouwers nu maar op hunne boerderijen in praktijk brengen en woeke-
ren met de talenten, die hun zijn toevertrouwd, dan zal straks de Nederlandsche 
landbouw met eere worden genoemd! Niet arbeid alleen, maar arbeid en onder-
zoek leiden tot ontdekkingen. Die twee moeten samengaan, en vandaar ook, dat 
elke beschouwing, die ons tot werken aanzet, de scherpzinnigheid opwekt, vol-
harding met zich brengt en winst is voor de wetenschap.
’t Is bijgeloof, dat, naarstig opgekweekt, leidt tot verbranden van heksen, wan-
neer men meent, dat booze menschen vee kunnen ziek maken door het slechts 
aan te zien, zei Staring. Bijgeloof is het ook, wanneer men meent, dat aardap-
pelziekte, honingdauw en bladluizen uit de lucht vallen. In sommige deelen van 

429 Zo staat het er. Waarschijnlijk wordt juist eerder “pijnlijk” bedoeld.
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onze provinciën, mij van zeer nabij bekend, gelooft men bij den landbouw aan 
deze en de volgende dingen. Bij wassende maan moet men granen en groenten 
zaaien, boomen snoeien, en haren en nagels knippen. Een stukje brood moet op 
het vlas gelegd om het rooten430 te bevorderen. De eerste ploegvoor moet op 
Zaterdagavond worden getrokken, vooral niet op Maandagmorgen. Een aardap-
peltje in het vestzakje is een goed middel tegen de jicht. Een flink middel tegen 
kiespijn is: knip drie op elkander volgende Vrijdagen uw nagels! Als er een hond 
huilt of een ekster om het huis vliegt, komt er in de naaste buurt een doode. Ook 
als men van slangen droomt, komt er een doode in de buurt. Slangen kunnen 
dieren, waarbij zij vertoeven, buiten bewustzijn brengen.
Maar genoeg; zulke dingen worden geloofd! Hoe lang nog? Wij weten het niet, 
maar de tijd komt, dat geheel onze landbouwstand zal lachen met dergelijk bij-
geloof, want meer en meer zeggen onze landbouwers met Melis Stoke:

- et dinket mi wesen scande
Dat de lieden van den lande
Ander gieste vele weten
Ende si des hebben vergheten,
Wanen si selve sijn geboren.431

Verteller: Anonymus 37
Woonplaats: Oldambt (Groningen)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: het is mogelijk dat de notulist Johannes Onnekes is geweest.
Aantal verhalen: 1

480.	 sinur	130B
In het gewone dek- of oeverriet bevindt zich een kleine inkerving of deuk, 
eenigszins op een beet gelijkend. Deze beet ontstond doordat, de duivel eens op 
een ezel langs een sloot rijdend, het beest woest in elke rietplant beet.

430 Vlas roten: de stengels aan de werking van water blootstellen, om de bastvezels van het 
hout los te maken.
431De Middelnederlandse verzen van deze kroniekschrijver betekenen in parafrase: Ik vind 
het een schande dat de landslieden allerlei verhalen kennen, maar vergeten zijn waar ze 
zelf geboren zijn.
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Verteller: Anonymus 38
Woonplaats: Andijk (Noord-Holland)
Datum van inzending: eind 19e eeuw
Opmerking: de mededeling over Andijk is uit de Navorscher overgenomen, de 
toevoeging over Wormerveer is van de hand van Boekenoogen.
Aantal verhalen: 1

481.	 sinsag	626
Te Andijk 
Als men een kol een klap geeft, kan ze iemand niets maken. 
Als een kind betooverd is, vindt men kransjes (van veeren) in het kussen.
Om te ontdekken, wie degene is, die een behekst heeft, moet men een kat dooden 
en koken. De eerste, die als het dier kookt, in huis kwam, was de heks.
Wie liegt, kan niet ongedeerd over eene brug gaan. (Als iemand liegt, zegt men: 
“Gelukkig, dat je niet over een bruggetje moet.) (Wormerveer)

3.3. Verhalen van Boekenoogen

Verteller (verzamelaar): G.J. Boekenoogen (1868-1930)
Woonplaats: Leiden
Geboorteplaats: Wormerveer (Noord-Holland)
Beroep: neerlandicus, taalkundige, volkskundige, naamkundige
Opmerkingen: in het navolgende een verzameling volksverhalen (overwegend 
moppen en kluchten) die eind 19e eeuw door Boekenoogen zelf is aangelegd. Bij 
veel verhalen wordt de plaats van vertellen aangetekend. Het merendeel van de 
verhalen is op losse systeemblaadjes geschreven. Niet alle verhalen zijn direkt uit 
de mondelinge overlevering afkomstig: Boekenoogen noteerde ook historische 
verhaaltjes uit kluchtboekjes en aanverwant drukwerk.
Aantal verhalen: 110

482.	 at	1542**	
(Leiden, Utrecht)
Een jongen wilde met een boerendochter kermis houden, maar de ouders wilden 
het niet hebben. Eindelijk gaven zij toch toe, maar de dochter werd op haar hart 
gedrukt toch vooral goed op haar maagje432 te passen. Dat beloofde ze en het 
paartje ging ter kermis.

432 Maagdje, maagdenvlies (dus: maagdelijkheid).
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Toen ze thuis kwam, vroegen de ouders of ze er voor gezorgd had haar maagje 
niet te verliezen. 
“O ja zeker,” zei de dochter, “Jan heeft hem wel vier keer vastgestoken, opdat ik 
hem niet kwijt zou raken.” 
(Vgl. Jan Tambour, ed. 1778, 44)433

483.	 at	924
(Uit Leiden)
In Utrecht was een man, die in de kourant adverteerde, dat hij van iedereen de 
gedachten kon raden. Nu was een prof. uit Leiden, die dat las en dacht: “Dat 
moet ik toch eens beproeven of het waar is.” Hij schreef dus de gedachtenlezer, 
dat hij komen zou, en toen die den brief kreeg, dacht hij: “Dat is een kwade zaak, 
zoo’n geleerde, daar kon ik wel eens invliegen.” 
Hij was nl. geen echte gedachtenlezer. 
Hij vroeg dus aan zijn knecht: “Durf jij morgen als die prof. komt hier te gaan 
zitten zonder een woord te spreken?” 
De knecht maakte geen bezwaar. Toen de prof. kwam, werd hij binnengelaten. 
De knecht wijst hem, dat hij moet gaan zitten, maar zegt niets. Toen steekt de 
prof. een vinger op. De knecht antwoordt met twee vingers. Dan de prof. twee, 
de knecht drie. De prof. drie vingers, de knecht dreigt met zijn vuist. Toen haalt 
de prof. een appel uit zijn zak en bijt er een stuk uit. De knecht had nog een 
boterham bij zich en hapt daarin. Toen staat de prof. op en groet beleefd en gaat 
uit de kamer. De ware gedachtenlezer komt naar hem toe en vraagt of hij tevre-
den is. 
“O, uitstekend,” zegt hij, “zoo heb ik nog nooit beleefd. Hij heeft niet gespro-
ken, maar door gebaren aangeduid, wat ik dacht. Eerst stak ik één vinger op en 
dacht: Er is één God, maar hij stak twee vingers op, omdat ik dacht aan God en 
Zoon. Toen stak ik ook twee vingers op, maar hij drie: de Drieëenheid. Toen ik 
drie vingers opstak tot teeken, dat ik hem begreep, balde hij zijn vuist en dreigde 
daarmee: dat was het laatste Oordeel. Toen haalde ik een appel uit mijn zak en 
beet erin: de Zondeval, maar hij haalde brood tevoorschijn en beet daarin om te 
laten zien, dat men het Brood des Levens moet zoeken.”

484.	 at	2320
(Uit Friesland, Leiden)
Begin en Begon gingen met hun vader wandelen in een bosch. Begon verdwaalde 
met zijn vader; wie bleef er toen over?

433 Jan Tamboer is een kluchtboek vol moppen en anecdotes waarvan vele edities zijn ver-
schenen.
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Begin.
Goed, Begin en Begon gingen met hun vader wandelen, enz.

485.
(Uit Arnhem) 
Vader, moeder en dochter gaan op reis en moeten door een bosch. Daar worden 
ze door roovers overvallen, naakt uitgekleed en van alles beroofd. 
Nadat de roovers weg zijn, zegt de dochter: “Kijk pa, dat heb ik nog;” en ze haalt 
haar horloge tevoorschijn. 
“Maar kind, waar had-je dat geborgen?” 
“O,” zegt de dochter, “ik heb het tusschen mijn beenen verstopt.”
“Had je moeder dat geweten, dan had ze er den heelen koffer in kunnen bergen.”

486.	 at	1855
Jood en Jodin gaan naar huis, maar onderweg krijgt de Jood achterlast en gaat 
dus aan den kant van den weg bij een heg zitten. Ongelukkigerwijze juist boven 
een vossenval. Toen dus het vrachtje neerkomt, slaat de val dicht. De Jood aan 
’t schreeuwen. 
De Jodin roept: “Maar Mozes, wat is dat nou voor een manier om zoo te gillen 
als je wat kwijt raakt, dat je wel kwijt wil wezen.” 
“Nah,” zei Mozes, “zou jij uitgillen als je klooten tusschen den vossenval zaten?”

487.	 at	660
(Gelderland)
Het was oorlog, maar een soldaat was zoo verliefd op zijn meid, dat ze, ofschoon 
het gevecht aan den gang was, nog met mekaar zaten te vrijen. Toen viel er een 
schot en de kogel nam een stuk van zijn kin en van haar vrouwelijkheid af. Maar 
toen de chirurgijn die er aan zette, vergiste hij zich en zoo kwam het, dat wan-
neer hij te bed lag zijn kin altijd naar zijn buik toe wou, en dat alle maanden zijn 
kin bloedde.

488.
(Gelderland)
Een boeremeid had op de kermis kunstemakers gezien en dat bekoorde haar zoo, 
dat ze wou probeeren het na te doen. Ze klom dus op de hooizolder, boven op 
het hooi, en dacht: “Daar zal toch niemand het zien.” 
Ze deed zo allerlei kunsten, maar toevallig moet de knecht hooi hebben en hij 
ziet de meid daar staan, voorovergebogen met haar hoofd tussen haar beenen. 
Daar schrikt hij zoo van, dat hij naar beneden roept: “Kom toch gauw te hulp, 
de meid heeft een groote, diepe snee onder haar kin, ze heeft zich stellig den nek 
afgesneden.”
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489.
(Leiden) 
Een boerin was verbaasd over de blanke handen van een dame. 
“Hoe krijg je die toch zoo wit?” zei ze. 
“Wel,” antwoordde de dame, “dat komt omdat ik ze altijd bedekt houd.” 
“O,” zei de boerin, “dat middel geeft niet, want de klootzak van mijn man is ook 
altijd bedekt en toch ziet hij zoo zwart als een smeerwortel.” 
(In ’t Frans: omdat ik ze wasch met foutre.)434

490.
(Holland)
Dominee had een beurtpreek gehouden op een ander dorp en zijn vrouw was met 
hem meegegaan. Maar toen ze samen wandelend naar huis gingen, kreeg hij plotse-
ling achterlast en ging hij dus bezijden den weg achter een mesthoop zitten. 
Maar een oogenblik later roept hij: “O godverdomme vrouw!” 
“Foei!” zegt deze, “wat hoor ik daar? Straks zeg-je: ‘Gij zult den naam des Hee-
ren niet ijdelijk gebruiken’ en nou vloek je zelf.” 
“Dat dank je de bliksem: je moest ook met je klooten tusschen de rattenklem 
zitten, zooals ik.”

491.
(Van een dienstmeid uit Friesland)
Een boerin bracht altijd boter en room bij den pastoor. Ze moest boven komen 
en na een praatje vroeg pastoor of ze zijn bloemetjes niet eens wou zien. Dat 
weigerde ze natuurlijk niet, maar de pastoor liet haar toen voorover uit het ven-
ster kijken, schoof het raam dicht, tilde haar rokken op en deed met haar wat hij 
wou. De boerin boos en klaagt er over tegen haar meid. 
Die zei: “Ik zal er toch wat tegen doen.”
Nu moest er een vet kalf naar pastoor gebracht worden. De meid stelde voor, 
dat zij het zou doen en aan de pastorie gekomen zei ze, dat het vette kalf voor 
pastoor er was. De pastoor liet haar met het kalf binnenkomen en ze mag zijn 
bloemetjes ook eens zien. Doet net of ze niet begrijpt hoe ze doen moet en vraagt 
of pastoor het eens voordoen wil. Die uit het raam, meid schuift het dicht, maakt 
pastoors broek los en laat [het] kalf zuigen. ‘En als ze het kalf niet weggenomen 
hebben, dan staat het nog te zoegen’.

492.	 at	1855
(Leeuwarden, 1908)
In den ouden tijd, toen ze nog met de trekschuit reisden, is het ereis gebeurd, dat 

434 In de zin van naaien èn neuken.
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er een vrouw met een heel knappe dochter in de schuit zat, en dan was er verder 
ook een Jood. 
Ze raakten natuurlijk samen aan de praat en de Jood, die wel van een malligheidje 
hield, zei eindelijk: “Je bent toch een razend knappe meid: ik zou er graag tien 
gulden voor over hebben als ik je ers een klap voor je bloote billen mocht geven.” 
Het meisje wou daar niets van hooren, maar de moeder zei: “Daar is niets mee 
verbeurd en die tien gulden zijn gemakkelijk verdiend,” en zo wist ze haar doch-
ter eindelijk te bewegen haar billen te vertoonen. 
De Jood pakte en bevoelde haar naar hartelust en streek haar over haar billen en 
zei: “Aai poes! Aai poes!” totdat het meisje eindelijk zei: “Maar geef me nou dan 
die klap!” 
“Khen-je begrijpen,” zei de Jood, “hik je een klap gheven die me tien gulden zou 
kosten? Nee, zoo is Mozes niet.” 
Zoo nam Mozes die vrouwen beet en kreeg hij zijn zin zonder dat het hem wat 
had gekost.

493.	 at	660
(Arnhem)
Een man was bezig een boom te snoeien. Onderwijl ging een ander onder de 
boom staan om een kleine boodschap te doen. Op dat oogenblik laat de man 
boven zijn snoeimes vallen en dit snijdt ongelukkigerwijze net een stuk van den 
neus en van een ander uitstekend lichaamsdeel af. Er was niets anders aan te doen 
dan het er weer aanzetten. Maar om het bloedverlies zoo min mogelijk te maken, 
ging het wat haasttig en toen de verbonden lichaamsdeelen weer uitgepakt wer-
den, nadat ze genezen waren, bleek dat de stukken net verkeerd waren aangezet 
en daar was niets meer aan te doen. Wanneer de man dus naar een lieve jonge 
meid keek, dan ging zijn neus naar de hoogte, en wanneer hij verkouden was, 
dan moest hij zijn neus snuiten tusschen zijn beenen.

494.
(Arnhem)
Er waren twee vrienden. Een van hen had een dame gekamerd, en toen hij eens 
onverwacht thuis kwam en naar deze toekwam, vond hij daar zijn vriend, mid-
den in een bezigheid, waarbij je gewoonlijk geen getuigen roept. Maar die ging 
zijn gang alsof hij nog alleen was. 
De ander was stom van verbazing en zei: “Wat zie ik nou, jij me ontrouw gewor-
den? En dat terwijl ik zooveel voor je gedaan heb? Ik heb je broers laten leeren. 
Ik heb je vader en moeder er boven op geholpen. En nou word-je me ontrouw 
met me besten vrind. ’t Is bar. Wie had zooiets van je durven denken?” 
“Maar ik had nooit kunnen denken, dat je zoo weinig educatie had, dat je je 
mond niet kunt houden, zoolang ik niet klaar was (aan het werk was).” 
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495.	 at	1855
(Arnhem)
Er was een oude Jood, die 100 gulden uitloofde, als men hem weer in staat zou 
brengen om te doen wat hij voor 25 jaar [deed]. Er was een jonge meid, die op 
zich nam om dat te beproeven. En jawel, met veel moeite gelukte haar dat. 
“Kom, ga nou gauw mee,” zei ze. 
“Nee,” zei de Jood, “ik loop er gauw mee naar Saar, die heeft hem in 25 jaar niet 
zoo gezien.”

496.
(Holland bij zeelui)
Een schip was uitgevaren en maakte een lange reis. Vroeger nam de kapitein zijn 
vrouw mee op het schip. Dat was ook hier het geval; andere vrouwen waren er 
niet aan boord. Het duurde lang eer er een haven werd aangedaan en de janmaat-
jes435 moesten het dus lang buiten de meisjes stellen. Maar ook het schip moest 
in dien tusschentijd eens een beurt hebben en een paar jongens moesten dus het 
schip nazien en teren en met werk dichtstoppen. Terwijl ze zoo bezig zijn de 
schuit te maken onder het galjoen,436 kijken ze naar boven en zien het achterwerk 
van de vrouw van den kapitein. 
“Nou jong,” zegt de een, “ik zou er wel eens aan willen komen; ik heb zoo lang 
geen meid gevoeld.”
Maar hij kon er niet bij. Toen kwam hij er met de teerkwast aan. Natuurlijk 
kwam er een klacht bij den kapitein en werd de schuldige gestraft. Maar hoe 
moest de reden van de straf nou geboekt worden in het strafregister? Eindelijk 
gaf er een de raad om te zeggen, dat ze een scheur geteerd hadden, die ze niet 
eerst gestopt hadden. En zo gebeurde het.

497.	 sinur	11	
Hoe de vrouw is ontstaan
(Leiden)
Toen er nog geen vrouwen op de wereld waren, zat er eens een houthakker boven 
in den boom. Daaronder lag een menselijk wezen. Laat de bijl vallen. Valt juist 
tusschen de beenen, zoodat daar een kloof in kwam. Toen komt er een aap, die 
het niet fatsoenlijk vindt, dat die vrouw daar zoo ligt, terwijl de houthakker daar-
boven haar kan zien. Gaat tusschen haar beenen zitten. De haren blijven vastkle-
ven en zoo is de vrouwelijkheid ontstaan.

435 Matrozen.
436 Begrijp: benedendeks.
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498.
(’s-Gravenhage)
Twee dominees samen uit met hunne vrouwen logeeren in een logement op 
dezelfde kamer. De heeren gaan ’s avonds nog uit (of blijven nog zitten drinken) en 
komen aangeschoten op hun kamer, vergissen zich in het bed en gaan te ruste bij 
elkaars vrouw. ’s Morgens wordt de eene dominee wakker en merkt de vergissing. 
Hij roept: “Mijn broeder, wat een schromelijke vergissing; maar ik kan u met de 
hand op mijn hart verklaren, dat ik in alle eer en deugd naast uw echtgenoote 
heb gerust.” 
“Helaas,” zei de ander, “dat ik niet hetzelfde zeggen kan.”

499.
Een meid had een kunstenmaker gezien en dacht: “Dat kan ik ook wel: mijn 
beenen om mijn hoofd leggen.” 
Zij kroop dus in de hooiberg en probeerde het daar; maar de kramp schoot in haar 
kuiten en ze kon dus niet terug. De knecht klimt de ladder op en vindt haar zoo. 
Hij roept: “Nou, boer, kom eens gauw. De meid heeft haar keel afgesneden; de 
gorgel437 zie je al.”

500.
(Leiden?)
Adam en Eva leefden in het paradijs, maar wisten nog niet hoe man en vrouw met 
elkaar moesten leven. Eens waren ze aan het vlas braken,438 of liever, ze wilden 
vlas braken, maar hadden geen werktuig om dat te doen. 
Toen zei Eva tegen Adam: “Jij hebt een paaltje en ik heb een gaatje; als we daar-
mee het vlas eens gingen braken.” 
Dat beviel hun wonderwel. En zoo hebben zij het werk geleerd. 

501.
(Leiden) 
Adam en Eva zagen een haan een hen treden. Dat vonden zij zoo aardig, dat ze 
zeiden: “Laten wij dat ook eens probeeren,” en zoo hebben zij het geleerd.

502.
Het “Onze Vader” gepersifleerd 
(onder soldaten, c. 1870)
Onze Vader die in de Peperstraat woont,
Geef ons ons dagelijksch borreltje

437 De slokdarm.
438 Breken, kneuzen - proces in de vlasproductie.
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En leid ons niet in de herbergen, waar ze de kleintjes verkoopen
En verlos ons van alle booze kasteleins,
En neem de meid bij haar vrolijkheid,
En geef ze een zoen tot in eeuwigheid.

503.
(Noord Holland, 1900)
Joost van den Vondel logeerde eens bij den dominee van Wieringen. Diens vrouw 
wilde hem op spieringen trakteeren doch dominee beweerde liever stront te lus-
ten. Dit hoorde Vondel. Bij zijn heengaan om een vers gevraagd schreef hij met 
krijt op tafel:

De dominee van Wieringen
Lust liever stront dan spieringen;
Maar zijn vrouw die mallemoerskont
Lust liever spieringen dan stront.

504.	 at	1355C
(bij studenten, Leiden, c. 1880)
Een paartje bevindt zich onder een boom en haalt onwelvoeglijke dingen uit; het 
meisje vraagt: “Wie zal er als er een kind komt voor de kleine zorgen?” 
De jongen zegt: “Hij die daarboven is zal er wel voor zorgen.” 
Nu zit er iemand in den boom en die zegt: “Ik zou je bedanken.” 
(Vgl. Mont & Cock, Vert., 262)439

505.	 at	1355C	
(Leiden)
Een knecht en een meid dienden bij een boer. De pastoor komt op de boerderij 
en maakt een afspraakje met de meid, wat toevallig door den boer wordt afge-
luisterd. Deze zegt nu tegen de knecht: “Klim in die boom en vertel me dan wat 
je daar onder ziet gebeuren. Maar je moogt niet praten of laten merken dat je 
daar zit.” 
De knecht moest het geziene dan aan den boer vertellen en zou een paar klompen 
en een pet als belooning krijgen.
Dat gebeurt. De pastoor en de meid komen onder den afgesproken boom samen 
en het werk zal zijn gang hebben. 
Maar de meid maakt ten slotte wat bezwaar en zegt: “Als er een kind van kwam, 
wie zou daar dan voor zorgen?”
“O,” zei de pastoor, “hij die daar boven is zal er wel voor zorgen.” 

439 Zie ook de optekening van C. Bakker in Meder 2001, p. 239, cbak0088.
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“Dat kan-je begrijpen, dat ik dat voor een paar klompen en een pet zou doen,” 
riep toen de knecht en hij sprong uit den boom, tot algemeene consternatie.

506.
(Leiden)
Een oud paar menschen was vijftig jaar getrouwd. 
Toen zei de vrouw ’s avonds in bed: “Nu moesten we net eens doen als vijftig 
jaar geleden.” 
Dat gebeurde ook, en jawel, boven verwachting ging het goed, althans de vrouw 
was over het resultaat erg tevreden en zei: “Het gaat heel wat beter dan anders.” 
“Dat wil ik ook wel gelooven,” zei de man, “want hij zit er dubbel440 in.”

507.
(Leiden)
Eenige matrozen hadden samen een bakje uitgehaald, maar dat was zoo ernstig, 
dat die het gedaan had ter dood veroordeeld zou worden. Er werd dus onder-
zocht wie de schuldige was. En nu bleek het, dat het de beste was, een oppassende 
jongen, die de broodwinner van zijn moeder was. Maar de kapitein was een man 
van zijn woord en er was niets aan te doen: het vonnis moest uitgevoerd worden. 
Hij had echter medelijden en de veroordeelde mocht dus kiezen op welke wijze 
hij moest sterven: voor een kanon gebonden en aan flarden geschoten worden of 
tusschen twee lakens genaaid en in zee gegooid.
(Tot een dame wordt dan de vraag gericht: “Wat zou jij nou kiezen?” 
“Ik zou liefst tusschen twee lakens genaaid worden.” 
“O!”)

508.
(Leiden)
Een vrouw en een man wedden wie het verst een kleine boodschap zou doen. 
De man zei: “Dat win ik natuurlijk,” maar de vrouw zei: “Ik wil wedden van niet.” 
Dit gebeurde dus. Eerst de vrouw. Zij zette zich in postuur en piste met een klein 
boogje. 
Toen zou de man zijn kunst vertoonen, maar toen hij beginnen zou, zei de 
vrouw: “Hei, hei, hei, afblijven! Ik ben er ook niet aangeweest!” 
Het spreekt vanzelf, dat de man toen op zijn schoenen piste en de weddenschap 
verloor. 

440 Begrijp: dubbelgeklapt (niet in erectie).
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509.
(Huizum, Fr.)
Een Friesche boer zou zijn dochter naar het klooster brengen. Onderweg ziet ze 
een zwart schaap.
“Heit!”441 zei ze, “wat zal dat beest een jeuk hebben.” 
“Hoe dat?” zei de vader. 
“Nou,” zei ze, “ik heb maar een klein zwart plekje op me lichaam en dat jeukt 
me al zoo, en dat schaap is heelemaal zoo.” 
“Hoor eens,” zei vader, “we zullen maar weer naar huis gaan, want ik zie wel dat 
jij voor het klooster niet deugt.” 

510.
(Leiden, Gelderland)
Bij een freule moest iederen morgen vroeg de huisknecht een bouquet op het 
nachttafeltje komen zetten. Dat was natuurlijk de aanleiding voor iets anders.
Toen nu de huisknecht ging trouwen, zei hij tegen de palfrenier:442 “Nou moest 
jij dat karweitje maar overnemen.” 
De palfrenier had daar niets tegen. Natuurlijk was de freule niet gewaarschuwd. 
Toen de palfrenier den eersten keer de bouquet had neergezet en daarop in bed 
was gekropen en deed wat er verder te doen viel, kon hij onder het werk niet 
nalaten de freule een zoen te geven. Toen voelde de freule een snor en de huis-
knecht had geen snor. Toen keek ze hem goed aan en zag de palfrenier. 
Die was dus ontdekt en hij vroeg: “Uithalen, freule?” 
“Nee, doorrijden, Jan!” 
En zoo deed hij het werk tot het einde. 

511.	 at	1739
(Leiden)
Pastoor was niet erg wel en zei tegen een knecht: “Jan, je moest toch eens met 
me water naar de piskijker gaan, want ik weet niet wat me scheelt.” 
Jan er dus heen, maar het was ver weg en hij moest een dorp door waar het kermis 
was. Hij kon de lust niet weerstaan om in de herberg eens een dansje te doen; 
maar hij was bang om zijn fleschje te breken. 
“O, dat is niets,” zei de kasteleines, aan wie hij vertelde wat er in was; “dat zal 
ik wel zoo lang bewaren.” 
Maar zij wilde er een grap mee hebben en goot het fleschje dus leeg en zegt tegen 
de meid: “Maak jij er nou je water in.” 
Dat gebeurde en Jan komt bij de piskijker. Die bekijkt het en zegt: “De persoon 

441 Vader (Fries).
442 Koetsbediende.
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van wie dit water is moet bevallen, maar is verder niet ziek.” 
Jan hoort raar op en toen hij thuis komt, heeft pastoor bezoek. Hij wil het niet 
zeggen. Eindelijk komt pastoor in de keuken, omdat hij het toch absoluut weten 
wil. Toen zegt Jan het: dat pastoor bevallen moet. Groote consternatie natuurlijk. 
Eindelijk zeit de meid: “Ziet u nu wel, pastoor, had u mijn zin maar gedaan en 
had ik ondergelegen, dan zoudt u niet zwanger geworden wezen.”

512.	 at	1424
(Leiden)
Pastoor bezocht een jonge vrouw. Deze is in positie en pastoor vraagt: “Hoe gaat 
het er mee?” 
“O, dat gaat wel,” enz. 
De pastoor bekijkt haar aandachtig en zegt: “Ik zie je man heeft iets vergeten. 
Hij heeft vergeten om de oortjes te maken.” 
“Gunst, pastoor, zou het kindje geen oortjes hebben?” 
“Nee,” zei pastoor, “maar als je wilt, ken ik de zaak nog verhelpen.” 
Dat wou de vrouw heel graag en de pastoor maakte het kind een paar oortjes. 
Toen de man thuis kwam, zei de vrouw: “Verbeeld je, daar had je me vergeten 
om oortjes aan het kind te maken. Gelukkig dat pastoor het heeft gemerkt en 
zoo vrindelijk is geweest om het in orde te brengen.” 
De man begreep de onnoozelheid van zijn vrouw en zei dus niets.
Nu had pastoor een wei met schapen. De man gaat daar stilletjes heen en snijdt 
al de schapen de oortjes af. In de kerk kondigt pastoor het schelmstuk af en looft 
ƒ150,- uit voor dengeen die hem den dader aanwijst. 
Toen gaat de man naar pastoor en zegt: “Pastoor, ik kan u vertellen wie het 
gedaan heeft.” 
“Mooi,” zei pastoor, “en wie is het?” 
“Eerst de beloofde ƒ150,-, dan zal ik het zeggen.” 
Toen zei hij: “Ik heb het gedaan.” 
Pastoor boos en kan het (zich) niet begrijpen. 
“O,” zei de man, “ik dacht dat u het prettig zou vinden, want u houdt zooveel 
van oortjes maken. Nu kunt u voor al uw schapen nieuwe oortjes maken.” 

513.
(Leiden)
Er was eens een prinses, die trouwen wilde. Daarom laat ze drie huwelijkscandi-
daten bij haar komen.
Eerst een. 
Zij ligt naakt te bed en vraagt, terwijl ze op haar borsten wijst: “Wat is dat?” 
De ander denkt: “’t Is een prinses,” en durft dus niet rechtuit spreken. “Dat is 
iets, dat iedere vrouw heeft,” zegt hij. 
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“Ga jij maar weer heen, jou kan ik niet gebruiken,” zeit de prinses. 
De tweede komt en nu wijst ze tusschen haar beenen. 
“Wat is dat?” vraagt ze. 
De ander is ook bleu en zegt: “Dat is iets, waar iedere vrouw mee geboren wordt.” 
Ook hij wordt weggestuurd. Toen komt de derde, die niet zoo schuw is en ze 
wijst weer op haar borst. 
Hij bedenkt zich niet lang, maar zegt: “Dat zijn de zandheuvelen des hemels.” 
“Goed,” zeit de prinses, “kleed je eens uit.” 
Dat doet hij en ze wijst op hem en vraagt: “Wat is dat?” 
“Dat is de staf van Mozes.” 
“En wat is dat?” 
“Dat zijn de klokken van Jericho.” 
Toen wijst ze tusschen haar eigen beenen en hij zegt: “Dat is de berg met de val-
lende waterbron. Leg dan de handen op de zandheuvels des hemels en sla met de 
staf van Mozes tegen de berg met de vallende waterbron en laat de klokken van 
Jericho luiden.” 

514.
(Leiden)
Een boer besluit om zijn koeien te verkoopen en praat er over met zijn zoon. Die 
stelt voor dat hij ze wel naar de markt zal brengen. Zoo gaat hij er dan eerst met 
één koe op af. Onderweg moet hij voorbij een klooster. 
Daar staat een nonnetje voor de deur. Die spreekt hem aan en zegt: “Ga je met 
die koe naar de markt? ’t Is een mooi beestje, je moest het aan mij geven.” 
“Nou,” zei de jongen, “hoeveel bied je er voor?” 
“Geld heb ik niet,” zei het nonnetje. 
“Dan krijg-je de koe natuurlijk óók niet,” zei de ander. 
“Je moest hem me toch maar geven: voor een zoen!” 
“Goed dan,” zegt de jongen, “daar heb-je de koe.” 
En toen zoende hij het nonnetje naar hartelust.
Een poos later gaat hij met de tweede koe naar de markt. Het nonnetje staat weer voor 
de deur. De koop raakt klaar en de jongen mag het nonnetje over haar buik strijken.
De zoon was dus weer gauw thuis en kwam de derde koe halen. 
Zijn vader dacht: “Waar brengt hij ze zoo gauw naar toe?” en gaat ze dus achter 
na. Die komt aan bij het klooster en het nonnetje vraagt ook om de derde koe. 
Eerst wil hij hem niet geven, maar eindelijk doet hij het als hij er eens mag. 
“Nou, goed dan,” zeit het nonnetje, “kom dan maar mee.” 
Ze gaan in het klooster en vader gaat hen achter na en dan ziet hij ze natuurlijk 
op elkaar liggen, druk aan de gang. 
“Bliksemsche jongen,” roept hij, “ga der af; laat ik er ook wat van hebben. De 
koeien zijn van mij en zou jij dan alleen er pleizier voor hebben?!”
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515.
(Leiden)
Een mevrouw met twee knappe dochters vraagt een keukenmeid. Een man biedt 
zich als zoodanig aan443 en wordt aangenomen. Geconditionneerd444 wordt door 
mevrouw, dat hij de eene nacht bij de eene dochter zal slapen en de volgende bij 
de andere, zoo om beurten. Daar heeft hij niets tegen. Het gevolg is, dat een der 
meisjes zwanger wordt. De moeder laat nu eene oude baker roepen om de zaak te 
onderzoeken. De baker heeft maar één oog. De vermeende dienstbode heeft met 
een touw zijn lid onder de beenen door van boven vastgebonden. Toen ze hem 
onderzocht, springt alles los en vliegt het net tegen haar goede oog aan, zoodat 
ze heelemaal blind is. Toen wist ze dus nog niets.

516.
Een boer zit aan den kant van den weg zijn behoefte te doen. 
Twee personen komen aan en de een zegt: “Ik wed dat hij als hij opstaat zal kijken 
wat hij gedaan heeft.”
Dat gebeurt. Dan vraagt hij aan den boer, waarom hij omkijkt. 
“O,” zeit deze, “wou je dat weten? Ik keek alleen maar of de portie groot genoeg was 
voor je, maar ik zie nou dat ik al genoeg gescheten heb voor jou en je kameraad.”

517.	 at	1839*
(Friesland)
Pastoor preekt over de engelen des hemels en belooft om de gemeente den Hei-
ligen Geest te vertoonen. De meid klimt volgens afspraak op het dak van de kerk 
om de duif binnen te laten, maar zij zakt er door. 
De pastoor ziet dat en roept: “Ieder, die het waagt naar boven te kijken, zal met 
blindheid geslagen worden.” 
Een der hoorders, die in de gaten heeft, wat er gaande is, zegt: “Nou, ik waag er 
één oog aan.”

518.	 at	852
(Arnhem)
Er was eens een heer en die geloofde alles. Toen ging een ander een weddenschap 
met hem aan, dat hij hem wel wat zou vertellen, dat hij niet geloofde. 
Hij zei: “Ik heb onlangs een groot huis gebouwd, geloof je dat?” 
“Jazeker,” zei de ander, “dat geloof ik.” 
“In dat huis zijn honderd kamers; geloof je dat ook?” 
“Ja zeker,” zei de ander.

443 Begrijp: komt verkleed als keukenmeid solliciteren.
444 Als voorwaarde wordt gesteld.
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“In elk daarvan heb ik een dame gekamerd.” 
“Dat geloof ik.” 
“Beneden is een groote kelder.” 
“Dat geloof ik.” 
“Maar wie dacht je, dat daar in zat? Jou[w] ouwe moer!” 
“Dat lieg je,” riep de ander. 
En zoo verloor hij zijn weddenschap.

519.	 at	1855
(Leiden)
Een Jodin heeft haar man verloren. Op een bepaalden feestdag van het jaar gaat 
ze altijd het graf bezoeken. Eens toen ze daar was, moet ze noodig een kleine 
boodschap doen. Ze gaat op haar hurken zitten, maar het toeval wil dat een gras-
halm haar kietelt. 
“Mozes, nou ben-je toch al drie jaar dood; ken-je nou nog je vingers niet thuis 
houden?” 

520.
(Leiden)
Een vrijer en vrijster zijn uitgeweest en ze zijn bang dat er dien ten gevolge wat 
aan de hand zal zijn. De jongen wil natuurlijk graag, dat voorkomen wordt de 
gevolgen en hij gaat naar een dokter om raad. 
Hij zegt dus: “Dokter, vertel me eens wie er moet bevallen: die onder ligt of die 
boven ligt?” 
De dokter zegt natuurlijk: “Die onder ligt.” 
“Dokter, die persoon zou het zoo graag kwijt wezen.” 
De dokter geeft dus wat. 
En omdat hij onder gelegen had, nam hij het in. Dientengevolge moet hij een 
poos daarna uit de broek. Hij wandelt met zijn meisje. Hij gaat dus achter de 
boomen. Maar daar komt een politieagent. Die ziet het, pakt hem bij zijn kraag 
en roept dat dat niet mag op den openbaren weg. 
Hij had juist zijn behoefte gedaan, maar dacht dat het zijn kindje was en hij zei 
dus smeekend: “O, doet met me, wat je wilt, maar o God, red me kind!”

521.
(Wageningen)
Er woonde hier te Wageningen een oude schoenmaker. Die wou nooit een vrouw 
hebben en het zag er dus wonderlijk bij hem uit. In zijn stoel was een groot gat 
in de mat gekomen, dat hij niet wou laten maken. En hetzelfde was het geval met 
zijn broek. Zijn klok en klepel hingen dus daardoor als hij zat en de kat zat daar 
altijd mee te spelen. De jonge dienstmeiden hadden daar natuurlijk aardigheid in en 
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kwamen dus bij voorkeur bij dien schoenmaker. Daarom had hij altijd druk werk. 
(Verteld als zijnde historisch. Vgl. Kodd. Openbr. 1, 72; De Cock, Kruptadia)

522.
(Leiden) 
Pastoor kondigt in de kerk af, dat wie hem het eerste het nieuwjaar afwenscht 
(hem vóór is met nieuwjaar wensen) 25 gulden zal krijgen. 
Nu is er een boer, die denkt: “Dat geld kan ik ook verdienen.” 
Klimt met oudjaar op een boom, die vlak voor het raam van de pastoor staat. Hij 
ziet daar dan dingen die hij niet had verwacht. 
’s Morgens als de pastoor opstaat, zet hij zijn raam open en de boer roept: “Veel 
heil en zegen in ‘t nieuwe jaar, pastoor.” 
“Kerel,” zei pastoor, “zit je daar al lang?” 
“Ja,” zei hij, “ik zat hier al toen de paus in Rome kwam.”445

523.
(Leiden, onder studenten, c. 1885)
Een man droomde, dat hij in den hemel was. Petrus leidde hem rond. Hij zag 
overal lichtjes. 
“Wat zijn dat voor lichtjes?” 
“Dat zijn de levenslichten der menschen.” 
“Maar het eene vetpotje is voller dan het andere.” 
“Ja, de leege zullen weldra uitgebrand zijn en dan sterft de persoon wiens levens-
licht het is.” 
“Wat is mijn licht?” 
“Dat.” 
Dit potje was bijna leeg. 
“En wat is dat van mijn vrouw?” 
“Dat.” 
Dit was bijna vol. Toen Petrus zich omdraaide, doopte hij zijn vinger in zijn 
vrouws potje en liet dit in het zijne uitdruipen. Op eens kreeg hij van Petrus, 
die het bemerkte, een klap en werd wakker. Toen bemerkte hij, dat hij van zijn 
vrouw een klap had gekregen, omdat hij het vocht uit den waterpot446 in haar 
mond had laten druipen.

445 Doorgaans wordt deze grap wat uitgebreider verteld: de pastoor en de meid staan dan 
naakt tegenover elkaar. Het geslachtsdeel van de pastoor wordt bijvoorbeeld de paus 
genoemd, en dat van de meid heet Rome. Vervolgens gaat de paus Rome binnen.
446 Po (nachtspiegel, piespot),
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524.
(Leiden, Amsterdam, Zaan)
De oppasser van een officier vrijde met diens keukenmeid. Onverwachts kwa-
men mijnheer en mevrouw thuis. De oppasser verschool zich in de kast (of onder 
de tafel). 
Mijnheer zei tegen mevrouw: “Laat ons de inneming van Sebastopol vertoonen.” 
Beiden ontkleedden zich en weldra was de stad in staat van beleg. (drie aflopen:)
a. Toen de luitenant “voorwaarts” kommandeerde, begon de soldaat te tromme-
len en ontvluchtte, toen belegeraar en belegerde achter een gordijn vluchtten.
b. De soldaat zag alles af, maakte goede sier met de meid en kwam den volgen-
den dag te laat op het appèl. Gevraagd waar hij geweest was zeide hij: “Bij de 
inneming van Sebastopol.” Kwijtschelding van straf volgde.
c. Hij neemt het horloge van de officier mee en deze vraagt den volgenden dag 
hoe hij daar aan komt. “Genomen in de slag van Sebastopol.”447

525.	 at	1750A
(Holland)
Pastoor hoort van iemand die dieren kan leeren spreken, zendt den koster met 
zijn hond er heen. Kost natuurlijk veel geld. Koster steekt het geld (ƒ25,-) in den 
zak en gooit den hond te water. Na een poos moet hij gaan zien of de hond al 
spreken kan. Maakt al goede vorderingen, maar het kost nog ƒ50,-. Eindelijk wil 
de pastoor de hond weer thuis hebben. Maar de koster komt alleen terug. 
Was hij dan nog niet volleerd? 
“Ja, maar al te knap, want hij vroeg me op de terugweg: ‘Zeg, hoe is het? Slaapt 
de pastoor nog altijd bij Mientje?’ Toen wierd ik zoo kwaad, dat ik hem over den 
leuning van de brug heb gegooid.”
“Goed zoo,” zei de pastoor, en hij klopte hem op den schouder, hij zou anders 
alles hebben uitgebracht.448

526.
(Holland) 
Men heeft bruiloft gehouden en daarop is het natuurlijk vrolijk toegegaan en zijn 
de tongen losgekomen. 
Een meisje zegt nu tegen haar vrijer: “Nou wordt er wel gek over gesprooken, 
maar nou wou ik dat ze ook er eens gek deden.” 
De vrijer had daar geen bezwaar tegen en deed dus het meisje haar zin.

447 Deels de optekening van C. Bakker; zie Meder 2001, p.241, cbak0097.
448 Vgl. C. Bakker; zie Meder 2001, p.413-414, cbak0505.
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527.
(Haag e.o.)
Een vrouw had slecht geloof. Komt te sterven. Aan de poort van den hemel 
vraagt Petrus wat ze tijdens haar leven gedaan heeft. 
“Ik ben hoer geweest.” 
“Goed, ga dan maar hier binnen op dien prachtige gouden stoel zitten.” 
Een tijd daarna komt een zeer vrome vrouw te sterven, die zeer braaf had geleefd. 
Vertelt, dat ze nooit getrouwd is geweest, enz. Petrus geeft haar dan een zeer 
leelijke stoel met vele spijkers waarop ze zitten moet, wat haar veel pijn doet. De 
hoer vraagt haar wat ze gedaan heeft, dat ze daar zoo zitten moet. Ze klaagt. 
“O,” zei de hoer, “ik heb in mijn leven wel zooveel spijkers in mijn gat gehad, 
dat ik die niet meer noodig heb, maar jij kunt daar nu kennis mee maken.”

528.
Man verbeeldt zich van de bijslaap zwanger te zijn, omdat hij onder heeft gelegen.
(Vgl. Boccaccio 83e hist.)

529.	 vdk	237B*
In Tricht (Ned. Betuwe) diende naast het huis van de verteller in een villa een 
meid, die, als de familie uit was, het er van nam en bezoek ontving en flink 
opdischte. Daar in huis was een papegaai, die mijnheer in de keuken ophing om 
te weten te komen wat daar omging. Hij verklapte dat dan den volgenden dag. 
Maar de meid had het in de gaten en gooide eer het feest begon een doek over de 
kooi, zoodat de papegaai niets kon zien. Toen vertelde hij aan mijnheer:

Volk geweest,
Sies in de pan
En pappei die kreeg er niets van.

Op een andere keer legde mijnheer geld op de tafel en wedde met de meid dat ze 
dat niet weg kon nemen, zonder dat de papegaai haar zou kennen. Als het haar 
lukte mocht ze het geld houden. Toen ging ze de kamer binnen met de rokken om 
haar hoofd geslagen en haalde zoo het geld naar haar toe. De papegaai zei toen:

Foei, wat een gezicht,
Geen neus en geen mond,
Niets anders als een bloote kont.

Eindelijk begon dat klappen van de papegaai de meid te vervelen. Ze dacht: “Ik 
zal je wel vinden en daar een eind aan maken.” En toen naaide ze het achterste 
van de papegaai met een draad dicht. De papegaai weeklaagde toen:
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Draadje gedraaid,
Gaatje genaaid
Pappei kan niet meer poepen.

En het eind was, dat papje er het leven bij inschoot. Toen werd de zaak onder-
zocht, de dokter gehaald en men merkte wat er gebeurd was. Toen werd de meid 
op staande voet weggestuurd en ze is bij den verteller nog een paar dagen in huis 
geweest, voor ze ergens anders heenging.

530.
(Leiden)
Een man hield het met een dienstbode, maar omdat hij een houten been had, was 
het bezwaarlijk om met haar mee naar boven naar het meidenkamertje te gaan. 
Daarom sprak hij af, dat de meid ’s avonds laat beneden zou komen, (hij zou dan 
ook aan haar huis komen en) dan zouden ze het onder aan de trap doen. Dat was 
natuurlijk wel een beetje nauw, vooral vanwege zijn houten been; ze zetten dus 
de deur open en het spul begint. Onderwijl steekt zijn houten been naar buiten. 
Toevallig komt er een politieagent voorbij die tegen het been stoot. 
Die zegt: “Juffrouw, haal je sportkar* binnen.” 
“Hou je stil,” zei de ander, “want mijn kleine jongen zit er nog in.” 
*sportkar: kar met sporten, hier het houten been!

531.
Een pastoor krijgt bezoek. Na den eten gaan ze het heele huis rond. 
Als hij weg is, zegt de meid: “Ik dacht dat u fatsoenlijke menschen te eten zou 
vragen.” 
“Hoe dat?” 
“Nou, hij heeft een zilveren lepel meegenomen.” 
Een tijd later komt dezelfde bezoeker weer en de pastoor zegt: “Mijn meid 
beweert, dat je een lepel hebt meegenomen.” 
“Zoo,” zegt de ander, “heb-je die dan niet gevonden?” 
“Nee,” zei de meid, “ik heb er me gek naar gezocht.” 
“Zoo,” zegt de bezoeker, “wil je weten waar hij is?” 
Ze gaan dan naar de kamer van de meid. Hij slaat het dek op en daar leit de lepel. 
“Ik wou alleen maar weten of jij bij de meid sliep, of de meid bij jou.”

Een variant luidt:
Een pastoor heeft een vriend te eten. Na afloop laat hij het huis kijken. De vriend 
heeft stilletjes een zilveren lepel in de zak gestoken. Die legt hij in pastoors bed 
onder het omgeslagen laken. 
Toen hij weg is, zegt de meid: “Die vriend van u is ook een mooie, die heeft een 
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zilveren lepel meegenomen.” 
“Ben-je mal,” zei de pastoor, “dat kan niet.” 
Maar de lepel was niettemin weg. 
“Nou,” zei de pastoor, “mijn vriend komt over een poosje terug, dan zal ik hem 
zelf vragen.” -- Dat gebeurt. 
“Zoo,” zei de vriend, “heb-je de lepel niet gevonden?” 
“Neen,” zeiden ze. 
“Ik heb hem toch niet meegenomen, maar dan zal ik je wel laten zien waar hij is.” 
Zij naar boven en de lepel lag nog op dezelfde plaats. 
“Zie je,” zei de vriend, “ik wou alleen maar eens weten of de meid bij jou slaapt 
of jij bij de meid.” 
(Leiden)

532.
Drie studenten wedden wie van hen de vrouw van een molenaar gebruiken zal, 
terwijl de molenaar er het dichtst bij is. De vrouw wordt overgehaald hen ter 
wille te zijn. 
De eerste gaat naar den molenaar en zegt: “Ik wil wedden, dat ik jou en je vrouw 
en twee balen meel tegelijk optillen zal. Maar ik moet alle beenen neerleggen, 
zooals ik wil.” 
Hij legt den molenaar op een baal en onder een baal en daar de vrouw boven op. 
Nadat hij klaar is, zegt hij: “Ik geef het op, want het gaat toch niet.” 
“Dat heb ik je wel gezegd,” zeit de molenaar. 
De tweede kijkt door de ruiten en zegt: “Dat komt toch niet te pas, dat je je 
vrouw zoent, terwijl ieder het kan zien.”
“Maar ik doe niets.” 
“Ik zie het toch duidelijk.” 
“Kom dan zelf kijken.” 
De student gebruikt de vrouw en de molenaar zegt: “Schei toch uit!” 
“Maar ik doe niets.” 
“Ga als de weerlicht van mijn wijf af.” 
“Maar ik doe niets.” 
“Dan zit het hem zeker in de ruiten en die moeten dan veranderd worden.” 
De derde is dokter. Vrouw moet zich ziek houden. De molenaar loopt vergeefs 
heen en weer.
Eindelijk komt de dokter en zegt: “Het is heel bedenkelijk; ze kan alleen gered 
worden als ze beslapen wordt.” 
De molenaar449 is te vermoeid.

449 Boekenoogen vergist zich en had in de tekst “boer” staan.
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De dokter zegt: “Dat is ongelukkig, want je moet het goed doen; anders moet je 
vrouw sterven.”
“Nou dokter, doet u het dan voor mij.” 
Deze won het dus.

[Boekenoogen heeft dit verhaal in iets andere bewoordingen nog een keer geno-
teerd:]

Drie studenten wedden wie een boerin (lees: molenaarsvrouw) gebruiken zou, 
zóó dat de boer er zelf bij was. De eerste stelt voor dat hij den boer en zijn vrouw 
en een zak graan tegelijk kan optillen. Deze wil dat wel eens zien. De boer gaat 
op den grond liggen. De student legt den zak op hem en daarop de vrouw en 
doet dan zijn zin met de boerin, terwijl de boer denkt dat hij het zaakje tracht op 
te tillen. Als hij eindelijk klaar is, zegt hij dat hij verloren heeft en ze niet tegelijk 
kan optillen. De tweede zegt, dat hij een kunstje weet om te maken dat als je om 
het raam ziet het net is alsof je samen vleeschelijke gemeenschap hebt. Hij strijkt 
of doet dan wat over het raam (om dit te betooveren) en zegt tegen den boer dat 
hij maar naar buiten moet gaan om te kijken. Dan ziet de boer daar dat de student 
en zijn vrouwe werkelijk aan de gang zijn; hij kijkt even toe, maar loopt dan naar 
binnen om te zeggen dat ze uit moeten scheiden. Maar toen hij binnen kwam, 
zaten ze natuurlijk gewoon naast elkaar en vertelden dat ze zoo den heelen tijd 
gezeten hadden. Toen moest hij de glazen natuurlijk weer onttooveren. De eerste 
student had toen alvast de weddenschap verloren, want bij den tweede had de 
boer het feit zelf gezien.
Maar de derde wist nog wat beters te bedenken. Deze sprak met de boerin af, 
dat ze zich doodziek zou houden. In den nacht moest de boer dus den dokter 
halen, en dat was de derde student. Deze komt bij diens huis, maar de student 
wil niet mee. Dan komt de boer weer thuis en zijn vrouw doet of ze hoe langer 
hoe zieker wordt, zoodat er niets anders op zit dan dat hij weer naar den dokter 
gaat. Maar die wil weer niet mee. Dat gaat zoo nog een paar maal zoo, totdat 
de dokter eindelijk mee wil gaan als de boer hem draagt. Zoo komen ze bij de 
boerin, die doet of ze op sterven ligt. De dokter kijkt heel bedenkelijk en zegt 
dat er maar één middel is, namelijk dat ze dadelijk wordt beslapen. De boer is 
van al dat loopen en dragen echter te moe geworden dan dat hij dat zou kunnen 
doen; hij probeert wel, maar het gaat niet. 
Toen zei hij: “Dokter, zou jij het voor me willen doen?” 
Zoo won hij de weddenschap, want hij deed het niet alleen, terwijl de boer erbij 
was; maar die had het hem zelf gevraagd.
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533.	 at	1855
(Arnhem)
Een Jodin wenschte op haar verjaardag een lorretje450 en dat kreeg ze dan ook. 
Ze gaf het dier een plaatsje in de winkel en daar hoorde het alles wat er omging. 
Nu had de Jodin de gewoonte om als ze zaken had gedaan altijd te zeggen: “Na, 
wat zeg je er van, Akkermans?” 
Dat had lorretje haar gauw afgeluisterd en als er nu een klant wat kocht, wachtte 
lorretje niet tot die den winkel uit was, maar riep hij: “Na, wat zeg je er van, 
Akkermans?” 
Het spreekt vanzelf, dat hij toen niet meer in den winkel kon blijven, en ze stopte 
hem dus in het kippenhok. Akkermans kwam van tijd tot tijd naar lorre kijken, 
maar op een goeden morgen vindt hij hem niet. Hij kijkt en kijkt en eindelijk 
ziet hij lorre zitten boven op een vette hen, bezig met het werk, dat de haan 
gewoonlijk doet. 
Maar toen kreeg lorretje ook hem in de gaten en hij riep: “Na, wat zeg je er van, 
Akkermans?” 

534.	 at	1855
(Holland)
Bij een Jodenfamilie sliep de heele familie samen in een groot bed, vader en moe-
der met een aantal kinderen in het bed zelf en één daarboven in een krib. Mozesje, 
die vooraan lag, valt elken nacht uit bed op den grond en weet niet hoe dat komt. 
Levi, die in de krib leit, zal dus uitkijken. Deze doet dit en merkt, dat het komt, 
omdat vader en moeder zoo’n beweging in bed maken. 
Hij waarschuwt dus voortaan: “Mozes, hou je vast, daar beginnen ze weer.”

535.	 tm	8030
Een nette familie
(Amsterdam, 1886)
Een broer slaapt bij zijn zuster, die haar tevredenheid te kennen geeft: “Je kent 
het al bijna net zoo goed als papa.” 
“Ja,” is het antwoord, “dat zegt mama ook.”

536.
In Noordwijk waren jongens met mekaar aan ‘t spelen en krijgen verschil451 en 
de een zegt: “Och wat, je moeders trut!” 
De ander vertelt dat thuis en vraagt: “En wat is dat?” 

450 Papegaai.
451 Verschil van mening, ruzie.
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“O,” zegt de moeder, “dat is niets anders dan mijn mond, maar je mag niet zulke 
rare woorden zeggen.” 
Een poos later hoort de jongen: “Je vaders klooten!” 
“Wat is dat?” 
“O, dat zijn oogen.” 
Dan: “Je vaders lul!” 
En moeder verklaart dat als neus. 
Toen gebeurde het dat ze aan tafel zaten te eten en dat er een kruimeltje aan 
moeders mond bleef zitten. 
De jongen zat naast haar en haalde haar wat aan en zei: “O moeder, wacht even, 
daar zit een kruimel aan je trut; ik zie het met mijn klooten en ik zal het es met 
mijn lul afstooten.”

537.	 at	1293
(Onder studenten, Leiden; Beets) 
Een pastoor had eens te veel gedronken en was op weg naar huis. Hij moest wate-
ren en ging bij een muur staan. Toevallig stond hij vlak bij een goot. Hij hoorde 
het water loopen en dacht dat hij nog altijd stond te wateren. Het verwonderde 
hem, want hij wist wel, dat hij veel gedronken had, maar zoo veel, dat dacht hij 
toch niet. 
Eindelijk maakte hij zich ongerust en deed een schietgebedje: “O Heer, moet Uw 
dienaar dan (tot in) eeuwig(heid) staan wateren?”452

538.
Iemand zegt tegen een pastoor: “Waarom trouwen de pastoors toch niet? U b.v. 
bent zoo’n ferme vent, ‘t is zonde dat je geen vrouw en kinderen hebt.” 
“Neen,” zei de pastoor, “ik trouw niet, want de kerk is mijn vrouw en de parochi-
anen zijn mijn kinderen. Daar doe ik alles voor en zou ik mij voor opofferen.” 
De vrager komt voorbij de kerk en ziet, dat er een leidekker op het dak zit. 
Hij gaat dan weer naar den pastoor toe en zegt: “Mijnheer pastoor, er kruipt een 
vent over je wijf en al je kinderen staan er naar te kijken.”

539.	 at	1855
(Leiden)
Een Jood kijkt met zijn vrouw naar de intocht van de koningin. Zijn vrouw zit 
op zijn hoofd om beter te kunnen zien, maar hij ziet zoodoende niets. Hij heeft 
afgesprooken, dat als de koningin aankomt, ze moet waarschuwen. 
Na een poosje roept Saar: “Nathan, ze kommen der an.” (maar ze bedoelde: “Ze 
komen onder mijn rokken.”) 

452 Een bewerking van de inzending van A. Beets; zie verhaal nr. 31.
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En Nathan riep driemaal “Hoera!” 
Een poosje later roept ze weer: “Nathan, ze kommen der an.” 
En Nathan roept weer: “Hoera!” 
(Zou gebeurd zijn in Den Haag).

540.
Een jonge meid laat zich beslapen door de commensaal453 van haar ouders, maar 
na verloop van tijd moest deze vertrekken en de meid vroeg hem om als hij dan 
weg moet, haar toch dat vogeltje te laten, waarmee hij haar zoo dikwijls pleizier 
gedaan had. Hij gaf haar toen een vogel en deed die in een doos. Toen hij weg 
was en de meid weer graag454 was, deed ze dus de doos open. Maar o wee, het 
vogeltje vloog weg en ging op een schutting zitten. 
Toen ging ze achterover liggen, met haar beenen van elkaar, en riep: “Pst, pst, 
kom dan!”
(Ook: Een getrouwde knecht, die aan huis komt werken. Ze vraagt dan: “Kom je 
nu morgen weer?” “Dat kan niet, want ik hou anders niets over voor mijn vrouw, 
maar ik zal hem jou in een doosje geven.”)

541.	 at	1543A*
Moppenmaker 
(Friesland)
Een meid en een knecht dienden bij denzelfden boer. Die meid was nog niet op 
de hoogte van al wat er in de wereld te koop is en de knecht merkte dat gauw 
genoeg. Hij kocht dus op een goeden dag een zak met moppen455 en vroeg haar 
of ze van moppen hield. Natuurlijk was dat het geval en toen zei hij, dat hij een 
middeltje had om moppen te maken. 
Toen liet hij haar zijn ding zien en zei: “Dat is de moppenmaker.” 
Toen leerde hij haar hoe ze daar gebruik van moest maken. En telkens als er een 
mop klaar was, haalde hij ook een echten mop te voorschijn en stopte die in haar 
mond. Dat beviel de meid opperbest, vooral ook het moppen maken zelf en de 
moppenmaker werd dus dikwijls gebruikt. 
Na een poos ging de knecht van die boerderij weg (misschien omdat hij bang was 
voor de gevolgen?) en omdat hij geen gezanik van de meid wilde hebben als hij 
elders was, zei hij toen hij weg ging: “Nou wil ik den moppenmaker ook niet 
langer hebben.” 
De meid zei: “Geef hem dan aan mij.” 
Maar dat wou hij ook niet en hij nam een mes en deed of hij hem afsneed en in 

453 Kostganger.
454 Wellustig, geil.
455 Koekjes.
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het water gooide. Dat was de meid niets naar haar zin. Zij ging dus in het water 
zoeken om hem terug te vinden. Terwijl ze daar zoo stond, kwam er een Jood 
aan en die vroeg wat of ze zocht. 
“Mijn moppenmaker leit in het water en wie hem eruit haalt, krijgt tien gulden 
van me.” 
Tien gulden en een Jood, daar doet hij veel voor. Hij vroeg dus waar hij liggen 
moest en kleedde zich uit om in het water te gaan. 
Maar toen de meid hem nakend zag, riep ze: “O, daar heb je mijn moppenmaker al!” 

542.	 sinsag	513
De betooverde boeier
Er was een betooverde boeier; hij was van De Lange en lag altijd in de houthaven 
te Zaandam. Ze legden hem ’s avonds goed vast, maar als ze ‘s morgens kwamen 
kijken, lag hij altijd met de steven naar den anderen kant als ze hem gelegd had-
den. Ze dachten, dat hij gestolen werd en dat een ander hem gebruikte, en daarom 
besloten ze eens een nacht wacht te houden. Dat doen ze dan ook en ze gaan 
in den boeier. Na een poos worden de touwen losgemaakt, de boeier komt in 
beweging en gaat varen. De lui, die er in zitten, houden zich stil. Ze hooren 
het water bruisen en spatten en merken dat ze in volle zee zijn. De boeier vaart 
vreeselijk snel. De zee bruist geweldig. Eindelijk na een paar uur varen houdt 
de boeier stil. Het is dag geworden en ze zijn in de Oost. Ze komen aan land 
en kijken rond. Na een poos gaan ze er weêr in. Het varen en het leven begint 
opnieuw. Ze komen weêr in volle zee en toen de boeier stil hield, waren ze weêr 
in Zaandam. Toen was het morgen. Ze waren de wereld omgevaren van West naar 
Oost en daarom was het zoo goed alsof ze twee dagen gevaren hadden in plaats 
van één nacht. De haven waar de boeier altijd lag heet nog de spookhaven. (En 
het is wel degelijk waar gebeurd, want een van hen had nog een sinaasappel in 
zijn zak, die hij zelf in den Oost had geplukt.)

543.	 at	775
Het zilveren staafje
Er was eens een arme vrouw, die kreeg daarom een zilveren staafje, waarmee ze 
alles in goud kon veranderen. Nu laat ze een klomp ijs binnenbrengen en toen 
ze die aanraakte werd hij werkelijk van goud. Maar ze had een buurvrouw en die 
had het gezien. Die stal het staafje, maar omdat ze niet wist, hoe ze er mee om 
moest gaan, veranderde ze haar eigen handen in goud. 

544.	 at	720
(Het begin en slot van dit verhaal staat mij niet geheel meer voor.)
Vader en stiefmoeder; Jantje [wordt] om een boodschap (?) gestuurd. Als hij bij 
zijn moeder terugkomt, houden zij het volgende gesprek:
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“Jantje, leg je handje eens op het blok.”
“Moeder, waar moet dat voor dienen? “
“Dat zal Jantje straks wel zien.”
Haf of, hak of, heele Jantje zijn handje was of.
“Jantje, leg je andere handje eens op het blok.”
“Moeder, waar moet dat voor dienen?”
“Dat zal Jantje straks wel zien.”
Hak of, hak of, heele Jantje zijn linkerhandje was of.
“Jantje, leg je beentje eens op het blok.”
Enz. van alle ledematen, eindelijk het hoofd. Dan wordt Jantje gehakt en soep (?) 
van hem gekookt. Die krijgt vader te eten. Verdere bijzonderheden staan mij niet 
meer voor den geest. In Amsterdam kent men het sprookje ook. 
Daar zegt de moeder tegen Jantje: “Jantje, ga eens mosterd halen.” 
Als hij terugkomt, moet hij zeven (?) trappen opklimmen. Zijn moeder knort op 
hem en Jantje antwoordt:
“Moeder, ‘k ben al een trap op.” 
“Moeder, ik ben al twee trap op.”
“Moeder, ik ben al drie trap op.”
“Moeder, ik ben al vier trap op,” enz. tot 7.
“Moeder, ik be-en er.” (met een lange uithaal)
Dan wordt de soep van hem gekookt. 
Vader vindt een beentje. “Hoe komt dat in de soep?” 
“Ja, dat is een beentje van Jantje.” 
Verder verloop onbekend. Alleen weet ik nog dat de moeder gestraft wordt. 
Dit zijn Hollandsche lezingen van het welbekende Duitsche sprookje van den 
Machandelboom.

545.
Er is een verhaal van soldaten en een afgrond. Hoe het is, weet ik niet. 
Er komt in voor: “Een afgrond is een diepe kuil, wel zoo diep als Zaandam, en 
met allemaal punten er in.” 
Daarin vallen dan de soldaten.

546.	 at	927
Daar was ereis een man en die was ter dood veroordeeld. Nou was het de 
gewoonte, dat ze altijd op een kar naar het schavot werden gebracht. Zoo reed 
dan deze man daar naar toe. Onderweg vloog er een ooievaar voorbij met een 
kikkert in zijn bek. Toen hij dan voor de rechters kwam, vroegen ze, of hij nog 
wat te vragen had. 
“Ja,” zei hij, of ze hem vrij wouen laten, als hij een raadsel opgaf, dat ze niet raden 
konden. 
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Dat vonden ze goed en toen zei hij:

Hoop en vrees zat op den wagen,
Hij zag tweebeen vierbeen dragen,
Vierbeen die zat in den nood,
Als je456 het raden, dan moet ik dood.

Toen probeerden de rechters of ze het raden konden; maar niemand kon het 
raadsel oplossen, en daarom vroegen ze wat het antwoord was. En toen zei hij, 
dat hij hoop en vrees was, die op de wagen zat, en dat hij een ooievaar met een 
kikkert in zijn bek voorbij had zien vliegen. En toen lieten ze hem vrij.

547.	 [at	1875]
Er was te Zaandam eens een jongen, die erg ondeugend was en het zijn vader en 
moeder verschrikkelijk lastig maakte. Daarom besloten dezen er een eind aan te 
maken. Op een zondag namen zij hem meê naar Amsterdam en brachten hem 
daar op een schip, dat gauw weg zou varen, en zij hoopten hem nu voor goed 
kwijt te wezen. Het schip zeilde uit, maar na een poos kwam er een verschrik-
kelijke storm en de menschen op het schip waren allemaal hard bang, dat het 
schip zou vergaan (en ze zeiden, dat komt zeker van die stouten jongen). Toen 
nam de kapitein een vat en hij stopte daar die stouten jongen in, en smeet het toen 
in zee met het spongat boven. Toen werd het voor de jongen in het vat heelemaal 
donker en het suisde en bruiste om hem heen en het was alsof hij in de hoogte 
werd getild. Eindelijk voelde hij een schok en het vat …457

548.	 sinsag	1306
(Wormerveer)
Dapperen op het dijkje tusschen Wormerveer en Zaandijk:
Wij zijn met ons zessen
Wij dragen scherpe messen
En is het donkere maandag 
Dan gaat het op een snijden aan.

549.
(Wormerveer)
Een burgemeester verwijt een predikant, dat hij met paarden rijdt, terwijl zijn 

456 Jullie.
457 De rest van het verhaal ontbreekt omdat Boekenoogen hier ophield met schrijven. Zie 
voor meer de publicatie van Boekenoogen in hoofdstuk 4, nr. 10C, waar nog aangetekend 
staat: “Zaanstreek. Opgeteekend in 1891 uit den mond eener 70-jarige dame.”
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meester Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, waarop deze antwoordt: “Sinds 
onze Lieve Heer alle ezels tot burgemeester maakte, moeten wij ons met paarden 
behelpen.”
(Zie W. Meyer in Ned. Spectator 1900, 166ff, waar wordt aangetoond dat dit ant-
woord reeds ± 1673 door een Jezuiet te Parijs [aan] Albert Coenraets Burgh, heer 
van Kortenkorf, was gegeven (Lat.-versje van Leibnitz 1677).)

550.
Bloedverwantschap
Zekere Non in een klooster door een’ jongeling bezocht zijnde werd door hem 
bij het afscheidnemen vurig gekust. De Abdis hierop juist aankomende bestrafte 
de zuster hiervoor zeer hevig. Onbeteuterd gaf de Non ten antwoord: ‘Daar is 
niets misdadigs in dezen kus, Mevrouw, want des jongelings moeder is mijn moe-
ders eenigste dochter.’458

(Wichter’s Enkhuizer Almanak 1835, Anecdotes, N°12; bijna letterlijk herdrukt 
in die van 1863, Annecdotes bl. 4: Graad van bloedverwantschap.)

551.	 at	1960
Reuzenei belegerd
Er werd op een zeker Dorp geprofeteerd dat er acht dagen duisternis zou komen, 
de tijd was daar, en er kwam werkelijk een zware duisternis, veroorzaakt door 
een vogel, die over het Dorp kwam vliegen, zijne vlerken uitspreiden en zoo over 
het Dorp bleef hangen. Elk inwoner was bedrukt en bleef in huis zitten treuren. 
Eindelijk na de acht dagen liet de vogel een ei vallen en vloog weg; het ei was zoo 
groot, dat niemand er naar toe dorst, zoodat verzocht werd aan de Stadsregering 
om vier Bataillons, 200 ruiters als soldaten, om het ei meester te worden… (Het 
ei wordt dan twee maanden belegerd,) breekt en verzwelgt een heel bataillon 
van 600 man, die allen in het dooi verdronken, de rest was zwaar geblesseerd en 
kleefden aan elkander, zoodat er weinig geheel vrij afkwamen.
(Uit: Knollen en Citroenen, Souvenir de Kermis 1859, Amsterdam, D. Allart, p. 
4f [waarschijnlijk] uit het Fransch vertaald)

552.
Een Speelwerk
Toen Doctor N., die steeds een spelend horologie droeg, bij Mevrouw W. eene 
visite deed, hadden hare kinderen eenige vriendinnetjes bij zich. Den Doctor zijn 
horologie begon te spelen, waarop een der meisjes het geheele gezelschap in ver-

458 Als de moeder van de non maar één dochter heeft, dan is dat dus de non zelf, en is zij 
derhalve zelf - in strijd met het celibaat - de moeder van de jongeling.
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legenheid bragt door te zeggen: ‘Hoort gij wel? Doctor N. heeft een klokkenspel 
in zijn broek.’
(Uit: Knollen en Citroenen, Souvenir de Kermis 1859, Amsterdam, D. Allart, p. 
5 waarschijnlijk uit het Fransch vertaald, zooals de andere daarin voorkomende 
boerden.)

553.	 at	1833A
Een predikant op een dorp, eene zeer sobere bezoldiging genietende, was dik-
werf niet zonder schulden. Op het dorp woonde een Joden-slager, die aan Zijne 
Weleerwaarden vleesch op crediet leverde. De rekening wat te hoog geloopen 
zijnde, weigerde hij de meid de verdere leverantie. 
De meid, nu geen raad wetende hoe aan vleesch te komen, loopt de kerk in, de 
predikant net bezig zijnde uit het Oude Testament over Mozes te handelen, riep 
met eene forsche stem: “Wat zeide Mozes?”
De meid dacht nu, dat de Predikant de slager bedoelde, nam dus dadelijk het 
woord en zeide: “Mijnheer! Mozes zeide, als gij het oude betaalt, dan kunt gij 
weder op nieuw krijgen.”
(Uit: Knollen en Citroenen, Souvenir de Kermis 1859, Amsterdam, D. Allart, p. 
12; waarschijnlijk uit het Fransch vertaald?)

554.	 at	1529
De gestolen koe
Een boer koopt op den markt eene koe, maar drinkt zich tevens dronken. Twee 
soldaten zien hem, de een snijdt de koe los en loopt zelf achter den boer aan, de 
ander voert het beest weg. Thuis gekomen vindt de boer den soldaat, die vertelt 
dat hij om zijn vloeken in den koe veranderd was. Hij heeft geen geld om de 
schade te vergoeden en begint weer te vloeken, waarop de boer hem spoedig los-
sneed uit angst dat hij weer in een koe zou veranderen. De soldaat voegt zich 
bij zijn makker. De boer vindt op den volgenden marktdag zijn beestje terug en 
waarschuwt ieder het te koopen. De eigenaar kon niet van de koe afkomen en 
liet het Beest loopen tot het in hoogen ouderdom van zelf gestorven is omdat hij 
nu zeker geloofde, dat deze koe een soldaat was geweest.
(Uit: Knollen en Citroenen, Souvenir de Kermis 1859, Amsterdam, D. Allart, p. 
13-15; wellicht uit het Fransch vertaald, zooals de andere boerden in dit boekje)

555.
Zoo zijn er
Een man met één oog trouwde zijnen bruid voor maagd, maar toen hij dit anders 
bevond, zocht hij dadelijk ongenoegen daarover. 
“Wel,” zeide zijn vrouw, “wilde gij mij zonder gebrek hebben, daar gij toch maar 
één oog hebt.”
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“Dat heeft mij de vijand gedaan,” antwoordde de man; “en mij, mijn vriend,” 
zeide de vrouw, “dat is dus nog veel slimmer.”459

(Uit: Knollen en Citroenen, Souvenir de Kermis 1859, Amsterdam, D. Allart, p. 
16 [wellicht] uit het Fransch vertaald)

556.	 at	1362
De bestiering 
Een Kapitein, na eene reis afgelegd te hebben van vier à vijf jaren en toen weder 
te huis komende, vond zijn gezin vermeerderd met een zoon, dus in plaats van 
vier kinderen vond hij er nu vijf, en nu van zijne vrouw weten willende waar die 
zoon vandaan kwam, zoo was haar antwoord: “Ja, lieve man, dit schijnt wel eene 
bestiering geweest te zijn, want nu een jaar of twee geleden wandelde ik, op u 
denkende, door het bosch, en zoo viel er een sneeuwvlokje op mijne buik, zints 
wierd ik zwanger en kreeg dezen zoon.”
De Kapitein neemt dit voor goede munt aan, maar na eenige jaren weder eene reis 
doende, zoo nam hij deze zoon mede, komt vervolgens van zijne reis terug, doch 
zonder dien zoon; de vrouw vraagde dus dadelijk waar die zoon was, waarop 
de Kapitein haar antwoordde: “Ja, lieve vrouw, dit schijnt wel eene bestiering 
geweest te zijn, die bevestigt, dat hij van sneeuw geweest is, want toen wij de 
zonlinie passeerde[n] is hij gesmolten.”
(Uit: Knollen en Citroenen, Souvenir de Kermis 1859, Amsterdam, D. Allart, p. 
16, blijkbaar uit het Fransch vertaald)

557.	 at	1319
Het Paardenei
In de verhalen van ‘Korporaal Trim’ wordt verteld van de inwoners van Plech, 
die zoo graag een paard zouden hebben, maar geen geld hadden om het te 
koopen. Een handwerksgezel, een vreemdeling, verkoopt hun een pompoen als 
paardenei. Op een berg in de buurt moeten de raadslieden er achtereenvolgens 
24 uur op zitten broeien. Den laatsten dag meent de burgemeester er leven in te 
hooren en staat op en neemt het ei in zijn hand, maar een wesp steekt hem, het ei 
valt en rolt de berg af, de burgemeester [rent] het achterna tot in een koolenveld. 
Een haas schrikt op en neemt de vlucht, waarop de burgemeester denkt dat dit 
het veulen is, wat hij mistroostig aan zijn medeburgers gaat vertellen.

558.	 at	1641A
Een Boerin bracht haar krancke Mans water tot den Doctor, den Doctor hield 
het Urinael tegen de Son voor ’t venster, ende onderwijlen voer daer peerd en 

459 Erger.
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wagen voorby ’t welck door ’t Urinael scheen; de Doctor seyde: “Sie daer vrou, 
uw man heeft Wagen en Peert in’t lijf.”
“Ja,” seyde de Vrouw, “dat kan wel zijn, want van de morgen stont hem den dis-
selboom uyt het lijf.”
(Uit: Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys, 1678, 1, 45f N°55)

559.	 at	922
Een sekere Koninginne hadde ymandt gevangen, seyde tegens hem, Als ghy dese 
volgende drie dingen seggen konde, soo soude hy op vrye voeten gesteld worden: 
Eerstelijck, hoe veel sy, te weten de Koningin, waerdigh was. Ten tweeden, waer 
het Centrum of middel-punt van de Werelt was: Ende ten derden, wat sy docht. 
Den gevangen was in groote bekommernis om dese dinghen op te lossen, siende 
daer geen kans toe; Soo komt ‘er tot sijn geluck een Boer by hem, vragende 
waerom hy soo treurigh was. Den gevangen verhaelt hem het gene men hem 
voorgestelt had om te raden, en dat sijn verlossingh daer in bestont. Den boer dit 
verstaen hebbende, seyde tegens hem, Zijt maer te vreden ick sal u helpen, geef 
my u kleeren en ick sal u de mijne geven, alsoo sal men my voor u nemen; dit 
alsoo geschiet zijnde, wiert den Boer tot de Koningin gebracht; Hy antwoorde op 
de eerste vrage, Dat sy 29. Zilverlinghen waerdigh was, want den Heere Christus 
hadde 30. gegolden. Op de tweede, so maeckte hy een punt met krijt op de tafel 
voor haer, seggende dat daer het middel-punt van de Werelt was, ende soo men 
het niet gelooven en wilde, so mocht men van die punt de Werelt beginnen te 
meten; Ende op de derde vrage seyde hy, Dat hare gedachten waren dat hy de 
gevangen was, maar het was mis, want hy een Boer was, ende niet den gevangen.
(Uit: Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys, 1678, 1, 96 N°109)

560.	 at	1833A
Wat zeit David? 
Een Pastoor van een Dorp, een knecht hebbende, die de oneedighste niet en was, 
seyde hy tegens hem, alsoo hy de groote Misse moest gaen seggen, dat de knecht 
het middaghmael ondertusschen soude vaerdig maken; de knecht vraeght wat 
hy geliefde gereet gemackt te hebben. De Pastoor seyde dat hy een schotel pens 
soude accomoderen; de knecht vraeght om geld daer toe, hy seyde, gy hebt geen 
geld van doen, gaet en haeltse by mijn Compeer David en seght dat het voor mijn 
is, dat ick hem wel sal betalen. De Pastoor gaet en seght de Misse, en naer de 
Misse een Predicatie doende, allegeerende verscheyde Propheten tot bewijs van 
sijn seggen, en naer hy eenige geciteert hadde, soo verheft hy sijn stem, seggende, 
Wel wat seyd David; op dese woorden komt de knecht juyst in de Kerck, denc-
kende dat sijn meester tegens hem sprack, seggende luyt op: Voorwaer mijn Heer, 
hy seyde hy geen pens wilde geven sonder gelt.
(Uit: Het Suynigh en Vermaeckelijck Coffy-huys, 1678, 1, 166f.)
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561.	 tm	2602
Want Hollandsch Landvolk geeft al ligt uit jokkernij
Een Bijnaam aan een Dorp, of Vlek, of Burgerij,
En wie ontkent het, want geen Stad zelfs of men hiet er,
Koek-eeter te Amsterdam, tot Delft een Kalveschieter,
De Hondehangers naam behoort tot Leijden ’t huis,
De Edammer Kaasboer, Goudsche Gaaper, Vlaardings Buis.
Ja zelfs geen Buitenplaats of eene Boeren Wooning,
Heeft in dat soort van scherts, in ’t minste geen verschooning.
(J. Lefrancq van Berkhey, Academische Vertellingen, 1798, 168)

562.	 tm	2602
Die, nu versaeckende vor sijn stadt,
Wert van een honthanger een calfschieter.
(Over iemand, die van Leiden naar Delft verhuisde; 16de eeuw)
(Jan van Hout, aangehaald in Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde 35, 292. 
[...] Over hondhanger als bijnaam voor Leidenaren, zie o.a. Penon, in: Bijdragen 
2, 113.)

563.	 vdk	1686A*
(Leiden)
Een dienstmeid is aan ’t vrijen. Mevrouw merkt dat, maar wil het niet hebben 
en laat daarom ’s avonds de poort sluiten, zoodat de vrijer niet meer binnen kan 
komen. Sedert vrijden ze door de schutting (of het hek). De vrijer is daar niet 
mee te vreden en stelt voor het te doen door een gat in het hek. De meid wil het 
niet. Ze hebben juist snoek gegeten. Ze neemt dus de afgesneden kop en laat dien 
aan het door het gat gestokene happen.
“Hemel,” roept de vrijer, “ik wist niet dat je daar zulke scherpe tanden had.”

564.
(Leiden; bij zeelieden uit het Engelsch)
Twee Amerikaansche dokters hadden mekaar sinds hun studietijd niet ontmoet. 
Zij vroegen hoe het ging en kwamen ook te praten over bijzondere dingen die 
hun in hun praktijk waren gebeurd. 
De een vertelde: “Ik heb indertijd een wonderlijk geval gehad. Der was een 
vrouw en die was al drie jaar zwanger, maar wat voor moeite we deden, het 
kind wou niet komen. Toen heb ik haar ten slotte een zeereis voorgeschreven. 
En jawel, dat hielp. Ze beviel. Maar de bengel, die te voorschijn kwam, was zoo 
kwaad, dat hij sprong dadelijk over boord.”
“O,” zei de ander, “dat is nog niets bij wat mij is overkomen. Ik had een patient, 
die wel vijftien jaar zwanger was, eer ik het eindelijk zoo ver kreeg, dat het kind 
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zijn kop naar buiten kwam. Toen vroeg de jongen om een sigaret, ik stak die voor 
hem aan, maar toen hij een paar haaltjes gedaan had, trok hij zijn kop weer naar 
binnen en hij zei: “’t Is binnen veel warmer.”

565.
(Leiden)
Een zeeman moet op reis, maar omdat hij zijn vrouw niet vertrouwt, schildert hij 
met waterverf een bokje op haar buik. De minnaar komt en het gevolg van dat 
bezoek is dat er van het bokje niet veel meer te zien is. Maar deze weet raad en 
schildert een nieuw bokje. Toen komt de man en inspecteert zijn vrouws buik. 
Maar o wee, het bokje dat hij geschilderd had, had den kop naar omlaag, en nu 
heeft het den kop naar boven. 
Hij maakt daar dus aanmerking op, maar de vrouw zegt: “Dat is toch waarachtig 
geen wonder, dat hij nu zijn kop naar boven heeft: hij kon het niet houden van 
de akelige lucht.”

566.
(Leiden)
In een hôtel logeerde een reiziger, die handelde in surprises.460 Eens op een mor-
gen komt de meid op de kamer om die op te ruimen en ziet daar op de waschtafel 
een hoop st.....461 liggen. 
“Wat een smerige vent is dat,” en zij roept den hôtelier. 
Die is er ook niets over gesticht en gaat naar de reiziger, die nog zit te ontbijten. 
Hij vraagt of hij ook even mee wil gaan. Ze komen boven en de hôtelier maakt 
aanmerking. 
“O,” zeit de reiziger, “als het dat is, maak je daar maar niet over bezorgd.”
En hij neemt zijn hand en slaat er boven op, en wip! vliegt er een ventje uit te 
voorschijn. ’t Was namelijk een surprise.
De volgende morgen vond de meid weer een hoop op de waschtafel en zei het 
aan de hôtelier, die dacht, daar kan ik een grap mee hebben. De reiziger zelf was 
vertrokken, maar hij riep de andere gasten boven en liet het zien. 
“O, wat een schandalige vent is dat,” riepen ze; “wie heeft toch zooiets 
gehoord.” 
“O,” zei de hôtelier, “weest maar niet zoo verontwaardigd; ’t is een heel aardige 
grap. Kijk maar!” 
En meteen slaat hij op de hoop! Maar het was deze keer een echte en de reiziger 
heeft wel gezorgd, dat hij nooit weer in dat hôtel terugkwam.

460 Fopartikelen.
461 Lees: stront.
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567.	 at	1855
(Leiden)
In een deftig gezelschap was ook een rijke oude Jood, van bijna 90 jaar. Ze vroe-
gen hem hoe hij het maakte.
“O,” zei hij, “dat zou nog wel gaan, maar de kleine jongen van me heeft geen 
beenen meer om te staan.”
Dat begrepen ze niet, want ze dachten, dat hij geen zoons meer had.

568.
(Texel)
Iemand ziet een ander staan wateren en zegt: “Pas op dat je veugeltje niet weg-
vliegt.”
“O,” zei de ander, “dat heeft geen nood, want het zit vast.”

569.
(Arnhem)
Een pastoor had van achteren zijn broek stuk en hij zei tegen de meid: “Zet er 
maar een lap op.”
Die denkt: “Een gewone lap is toch dadelijk weer versleten; ik zal er een speklap 
opzetten.”
Ze kocht dus bij de slager een spekzwoord en lapte daarmee pastoor zijn broek. Maar 
ze had niet aan de gevolgen gedacht, want nu liepen alle honden hem achterna. 
Dat verveelde pastoor natuurlijk en hij schopte achteruit en zei: “Ga weg, don-
dersche hond.” 
Zoo kwam hij in de kerk en bij ongeluk trapte de misdienaar462 op zijn schenen. 
Toen trapte hij weer achteruit en riep: “Ga weg, dondersche hond!”

570.
(Leiden)
Een man verdacht zijn vrouw van hem ontrouw te wezen. Voor hij dus ’s mor-
gens van huis ging, zette hij een pot met melk onder [het] bed, met een lepel er 
in. Toen hij ’s avonds thuis kwam, was de melk gekarnd!

571.
(Leiden)
Men spreekt er over wat ‘liefde’ eigenlijk is. De een geeft deze beschrijving en de 
ander die, maar men is daarmee niet tevreden. Een meisje zegt eindelijk dat zij 
het beter weet. Ze moet dat dan vertellen. 
“O,” zegt ze, “de liefde is niets anders dan een groote zweer, die hier zit - en dan 

462 In de tekst staat abusievelijk “trapten de misdienaars”.
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wijst ze op haar boezem - en die alleen kan genezen als zij van onderen af wordt 
doorgestoken.”

572.
(Gelderland)
Iemand stond te wateren. Juist kwam er een meisje voorbij, die dat zag. Dat 
meisje wist van niets en vroeg wat hij daar in zijn hand had. 
“O,” zei hij, “dat is mijn kleine jongen, kleine Jan.”
“En wat geef je hem wel te eten?”
“O, hij eet niets als kruimeltjes wittebrood.”
“Maar hoe eet hij die dan?”
“Wou je weten hoe dat gaat?”
“Ja.”
“Goed, ga dan maar op je rug liggen en til je rokken op, dan zal ik de broodkrui-
meltjes tusschen je beenen strooien en dan zal kleine Jan ze opeten.”
Dat deed ze en het kunstje beviel haar zoo best, dat ze vroeg of kleine Jan als hij 
weer honger had bij haar kwam eten.

573.
(Leiden)
Twee studenten staan ’s nachts bij een huis te wateren en worden door een poli-
tieagent gesnapt, die proces-verbaal opmaakt. Ze komen voor het gerecht en 
worden veroordeeld, de een voor ƒ1,-, de ander voor ƒ1,50 boete. 
“Maar waarom moet ik een daalder betalen en mijn kameraad een gulden voor 
hetzelfde feit?”
“O,” zei de kantonrechter, “’t is niet hetzelfde; je kameraad heeft alleen gewaterd, 
maar jij hebt er een scheet bij gelaten.”

574.
(Leiden)
Jonggetrouwd paar gaat naar bed. De moeder der bruid slaapt in de kamer 
ernaast en luistert of alles goed gaat. 
De jonge man wil de slaapmuts die voor hem gereed ligt opzetten en bevindt dat 
die te nauw is; wat hij ook doet, hij kan zijn hoofd er niet in krijgen en hij zegt 
tegen de jonge vrouw: “Ik kan er niet in komen, hij is veel te nauw. Ik zal hem 
maar wat opensnijden.”
De moeder, die dit hoorde, roept: “Niet snijden, vooral niet opensnijden, het gaat 
zoo ook wel.”
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575.	 at	330*
(Leiden)
Toen Koning Willem III gestorven was en bij den hemel aanklopte, vroeg Petrus: 
“Wie ben je?”
“Wilem drie.”
“Wat is je beroep?”
“Koning der Nederlanden.”
“Zoo, en hoeveel veldslagen en hoeveel wonden heb je dan?”
“Geene.”
“Ga dan maar weer terug; een koning zonder wonden en veldslagen kunnen we 
in den hemel niet gebruiken.”
Willem III ging dus weg, maar hij kwam een oud wijf tegen. Dat pakte hij beet 
en zette het op zijn schouders. Hij kwam weer bij Petrus. 
“Hoeveel veldslagen en hoeveel wonden?”
“Veldslagen geen, maar voor de wonden: kijk maar eens in mijn nek.”
Toen werd hij binnengelaten.

576.
(Den Haag)
Een dame in Den Haag was vreeselijk lastig voor de dienstboden en had ieder 
oogenblik ander personeel. Ze had twee kinderen, allebei jongens, en wou er nou 
heel graag een dochtertje bij hebben. Ze was zwanger. Het dienstmeisje zei haar 
echter, dat het weer een jongen zou zijn. Hoe ze dat wist. Ja, dat was zeker. Want 
een jongen dat ging, maar een meisje zou ze onmogelijk negen maanden bij zich 
kunnen houden.

577.
(Leiden, onder medische studenten)
Een dokter is bij een andere dokter op bezoek. Diens vrouw is ook in de kamer. 
Ze praten over allerlei zaken. Dan komt ook een geval ter sprake, waarover ze 
zich in gezelschap der dame niet openlijk uitlaten. Deze zegt dat ze gerust rond-
uit kunnen spreken, want dat zij als doktersvrouw toch wel van allerlei hoort. 
Dan deelt de dokter mede hoe een man zijn penis is afgezet moeten worden.
“Hè,” zegt mevrouw, “wat zal dat een pijn gedaan hebben, toen het beentje door-
gezaagd werd.”
“’k Maak je mijn compliment, collega,” zegt daarop dadelijk de ander.

578.
(Amsterdam)
Iemand had last van erecties. Hij moest naar een bal en nam toen [...] een voor-
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zorgsmaatregel: [...] hij bond zijn penis aan zijn been vast. Toen hij met een gede-
colleteerde dame sprak, ging zijn been omhoog.

579.
(Leiden)
Een heer (pastoor?) had een prachtige spiegelkast gekocht. De meid, met wie hij 
leefde, kreeg zin om zich daarin eens goed te bekijken en ze kleedde zich dus 
spiernakend uit, draaide zich om en nam allerlei houdingen aan. Maar onderwijl 
was de heer met een vriend thuis gekomen en wilde hem de nieuwe kast laten 
zien. De meid hoorde hen aankomen en kon niets anders doen dan in de kast 
kruipen. Toen deed de heer de kastdeur open en zag wat er gebeurd was. 
Dadelijk deed hij dus de deur weer dicht en toen de ander vroeg wat er in was 
(waarom hij de deur weer dicht deed), zei hij: “Wat is een nakend mensch?”
De ander dacht natuurlijk dat hij zeggen wou, dat de kast leeg was en er dus niets 
in te zien was, en was dus met het antwoord tevreden.

580.
(Leiden)
Een paar is pasgetrouwd en gaat te bed. Ze willen geen van beiden het eerst er 
over beginnen. Ze mogen allebei één woord zeggen. 
De man zegt: “Wentelteef.”
De vrouw: “Bulgarijen.”463

581.	 at	1855
(Nijmegen)
Een Jodin is pasgetrouwd. Den eersten nacht komt haar man wel bij haar te bed, 
maar doet verder niets. Den tweeden nacht weer niets. 
Toen zegt ze: “Maar Mozeske, wat is er dan toch, dat je niets met [me] doet? We 
zijn nu toch samen getrouwd.”
“Maar Saartje, wat moet ik dan doen?”
“Ga eens boven op me liggen met jou[w] buik op mijn buik.”
“Is het zoo goed, Saartje?”
“Ja, Mozeske.”
“Wat moet ik nou doen?” 
“Nou moet je jongeheer in het gaatje.”
“Is het zoo goed, Saartje?”
“Ja, Mozeske, en nou moet je zoo doen: Hoog de punt, laag de punt, links de punt, 
rechts de punt. Hoog de punt, laag de punt, links de punt, rechts de punt.”
“Maar Saartje, hoe heb ik het nou? Mijn jongeheer is toch geen balanceerstok?”

463 De woorden zijn uiteraard dubbelzinnig: “Wentel teef” en “Bul (stier) ga rijen”.
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582.
(Leiden)
Iemand komt bij zijn meisje en wil het met haar doen, maar zij weigert. 
Toen nam hij een pistool: “Dan zal ik je van boven en van onderen schieten.”464

583.	 vdk	1693C*
(Leiden, 1909)
Een student woonde tegenover een juffrouw, die er heel aardig uitzag, zoodat 
de student verliefd op haar werd en op middelen zon om met haar in connectie 
te komen. Nu had die juffrouw een hondje, dat ze alle dagen op dezelfden tijd 
uitliet, en een vriend, dien hij om raad vroeg, ried hem ook een hondje te koopen. 
Dat deed hij en als de juffrouw uitging, ging hij ook met zijn hondje wandelen. 
Toen nu het voorjaar kwam, werd het hondje van de juffrouw loopsch en dat van 
de student was een reutje. Zij zochten elkaar dus op en de student vroeg of de 
juffrouw er op tegen had, dat ze samen speelden. Dat wou ze wel toestaan. Maar 
toen dat meer dan eens gebeurd was, stelde hij haar voor, dat zij het samen de 
hondjes eens zouden nadoen. Ook dat vond ze goed. 
“Maar,” zei ze, “dan moeten we net doen als de hondjes.”
Daar had de student niet[s] tegen en hij was zeer in zijn schik, dat hij eindelijk 
zijn zin zou krijgen. Het spel ging dus aan en de juffrouw was werkelijk char-
mant. Ze deden in alles de hondjes na, eerst achterna loopen, toen ruiken, stoeien 
en likken. 
Maar toen de student verder wou gaan en nog meer verlangde, zei ze: “Neen, je 
moet wachten tot ik ook loopsch ben, en dat ben ik nog niet.”

584.	 vdk	1359A*
(Leiden)
Een dominee ging met gerij naar een andere plaats om te preeken en hij nam 
zijn dochter mee. Onderweg werd het zulk slecht weer, dat ze onmogelijk ver-
der konden en de nacht ergens moesten verblijven. Maar er was maar één bed te 
krijgen. Verder konden ze niet, dus ze besloten dat de dochter vooraan in het bed 
zou liggen, de dominee in het midden en de koetsier achteraan. De dochter was 
echter verliefd en wou van deze gelegenheid wel gebruik maken. 
Toen ze dus meende dat dominee in de rust was, zei ze (want dominee was erg 
hardhoorig): ‘Zou hij al slapen?’ 
“Ik weet het niet.” 
“Weet je wat? Ik zal hem een haartje uittrekken; als hij niet slaapt, geeft hij wel 
geluid.”

464 In het eerste voorstel wilde hij haar immers alleen van onderen ‘schieten’.



480 Vertelcultuur in Nederland

Zoo gedaan en de dominee kikte niet. Toen kroop de koetsier bij de dochter en 
leerde haar het kunstje. Tegen den ochtend lag ieder weer op zijn gewone plaats. 
Ze gingen dus weer op uit en begonnen onderweg te zingen. 
De dochter begon: “Het is vannacht zoo best gegaan.”
De koetsier: “Het zal vannacht wel beter gaan.”
De dominee: “Dan zal der geen haar meer op mijn klootzak staan.”
Hij had namelijk alles gemerkt.

585.
Van een Vader en een Zoon
Goossen wou zijn Besje zoenen
En zijn vaar kwam op het slag.
Hoe zey hij, mijn moer te zoenen?
Wat de knecht beginnen mag?
Bengel, wacht u zulks te denken
Waarom, zey de jong gezel,
Mag ik uwe moer niet zoenen,
Gij zoent doch de mijne wel.
(Uit Pans Fluytje, 200)

586.	 at	1293
Schuilende, terwijl het regende, tegens een muur, zo wou hy, wanende dat al het 
nat, dat van het dak droop zijn water was, daar niet van daan, voor dat een ander 
zich nevens hem geliet te pissen, en weder weg ging.
(Uit: Leven en Bedryf van Klaas Vaec, 1652, 250f (15e deel, 5e toeval).)

587.	 at	1526A
Het verhaal hoe Meester François (Villon) voor niets aan visch komt. [Hij] 
brengt den drager in de kerk, spreekt met den biechtvader, en zegt den vischdra-
ger, dat die hem betalen zal. Als de drager den priester dan aanspreekt, denkt 
deze dat hij gek is, omdat hij om betaling vraagt, en de ander is ondertusschen 
met de visch weg.
(Die conste om den Vryen kost te kryghen sonder Ghelt (f°B v°, Bij r°).)

588.	 at	1526A
Vier gezellen maken goed[e] sier in een herberg. [Ze] zullen blindemannetje spe-
len en wie het eerst gepakt wordt, zal het gelag betalen. Zij blinddoeken dan den 
knecht en loopen de herberg uit zonder betalen.
(Die conste om den Vryen kost te kryghen sonder Ghelt (f°Ciiij r° en v°).)
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589.
De Twee Meiden
Twee meiden woonden bij een braaf en deftig heer, 
Ze waren beiden hem genegen
En hadden ook zijn gunst verkregen,
Door haar getrouwe dienst die toenam keer op keer.
Hij schelt op zekeren tijd, om kaarsen aan te steken;
Maria ijverig onbezweken
En altoos vaardig in ’t volbrengen van haar pligt,
Steekt straks de kaarsen aan en wenscht hem ’t eeuwig ligt.
Hij een der vriendelijkste menschen,
Bekoord door dit gulhartig wenschen,
Tast in zijn zak en geeft een gulden aan de meid.
...
(Katrijn brengt dan ‘vuur en tabakcomfoor’.)465

Daar zegt ze dat mijnheer is ‘tgeen gij hebt geboden
Ik wensch van harte U het eeuwig vuur.466

Wat kreeg zij voor dien wensch? Zes gulden? Neen, zes klappen,
Hij joeg haar uit zijn oog en smeet haar van de trappen.

590.	 at	1855
Een slimme streek
Een Naneef Abrahams467 maar niet rijk aan geld of vee
Voer laatst in ’t Sneeker trekschip mee,
En zat er in de roef heel deftig bij de Heeren.
…
Geld weet je toch, o waai, ’t is sjoofle mazamatten.468

Maar zeg als ik nou hier een stukje eens vertel,
Een stukje dat nog niemand vatte,
Iets wat ik zelfs niet weet en jou toch zeggen zal,
Een stukje dat je zelfs onmogelijk kunt weten,
Dat niemand van ’t gezelschap hier ook is bekend;
Wat zeg je? Doe je aan mij de vracht present?
…469

Kijk, roept hij uit, wat kan een mensch toch staan te leeren,

465 De zegspersoon kende blijkbaar een deel der verzen niet meer.
466 In ‘letterlijke’ zin: de hel.
467 Begrijp: een jood.
468 Sjofele massematten: slechte handel.
469 De puntjes duiden ontbrekende verzen aan.
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Mijnheer zijn kousenband is netjes als je ziet
Een duimpje korter dan de schippers, ‘k wist het niet,
Zoo min als hij of iemand van den Heeren.
Wat kon men verder doen dan lachen om de streek,
En onze koopman Flip kwam gratis dus te Sneek.
Eind.

591.	 at	2035
(Wormerveer)
Mevrouw van Zwammerdam
Die had een ham.

Toen kwam Mevrouw van Assendelft,
Die vroeg de helft
Van de ham
Van Mevrouw van Zwammerdam.

Toen kwam Mevrouw van Wassenaar,
Die stak hem in haar lessenaar,
Terwijl Mevrouw van Assendelft
Nam de helft
Van de ham
Van Mevrouw van Zwammerdam.

Toen kwam de Prins van Nassau-Siegen,
Die laat hem uit het venster vliegen,
Terwijl Mevrouw van Wassenaar
De ham stak in haar lessenaar,
Terwijl Mevrouw van Assendelft
Nam de helft
Van de ham
Van Mevrouw van Zwammerdam.
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kunde 13 (1900-1901a), p. 111-121, 168-172, 193-205, 240-251; 14 (1901-1902), 
p. 36-42, 79-87, 114-125, 198-205, 234-242; 15 (1903a), p. 34-41, 72-78, 110-116, 
185-193, 227-236; 16 (1904a), p. 51-54, 94-103, 138-144, 244-251; 17 (1905a), 
p. 17-23, 53-63, 95-106, 168-173; 18 (1906a), p. 25-33, 68-75, 92-97, 222-224; 
19 (1907-1908), p. 22-30, 61-67, 106-108, 151-157, 229-235; 20 (1909), p. 59-64, 
109-114; 21 (1910a), p. 76-78, 221-225.

NEDERLANDSCHE SPROOKJES EN VERTELSELS,

medegedeeld door G. J. BOEKENOOGEN.

Dit en verscheidene der volgende vertelsels zijn geschreven in het dialect van 
Hunsegoo, een deel der Groninger Ommelanden. Om dit te kunnen verstaan is 
bekendheid met de volgende eigenaardigheden van het Groninger klankstelsel 
voldoende:
Gronings	 Nederlands:
ai	 ij/ie	 (zai:	zij; nait:	niet; ain:	ien, een)
ai/aai	 ei	 (rais:	reis; maaid:	meid)	
ei	 ie/ij	 (dei:	die; vrei:	vrij)
eu	 oo met umlaut (deus:	doos)
ie	 ij	 (bie:	bij)
oa/ao	 aa	 (doar: daar; maor:	 maar; in Hunsegoo maakt 

men verschil in de uitspraak)
oe	 ui	 (doem: duim)
ou	 oe	 (goud:	goed; kou:	koe)
ui	 oe met umlaut (gruin:	groen)
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1. Van Keuteldoemke AT 700
Waz’n ainmoal ’n poar mensk’n, dei gain kiener kreeg’n. 
Zai wol’n allernoarste geern ’n kiend hem’n en zeed’n wel rais teeg’n ‘nkanner: 
“Har’n wie maor ’n kiend, al was ’t nait grooter as ’n doem, wat zol’n wie blied 
weez’n.” 
Ien ’t en (1) word’n heur wensch’n verheurd, maor letterliek: zai kreeg’n ’n kiend, dat 
zoo luddik (2) bleef as ’n doem en dat ze doarom altied Keuteldoemke nuimd’n.
Op ’n keer zol’n zien ollers vervoar’n (3) en har’n heur goud op ’n woag’n pakt. 
Veur wizzighaid (4) har’n ze Keuteldoemke ien ’n spoan’ndeus1 legd, omdat hai 
anners makkelk weg word’n kon onner al dei drokte en revoazie2 van ’t ver-
voar’n. Deus worde achter op woag’n legd, maor vil ongelukkig onner ’t voar’n 
of, zunner dat ’t vernoom’n worde, en bleef op weg leg’n.
D’r kwam’n twei gouwdaiv’n3 lans; dei zag’n deus leg’n en ain zee teeg’n anner: 
“Doar legt ’n deus op weg: zel’n wie hom rais oop’n moak’n en zain, of ’r ook 
wat ien is, dat wie bruuk’n ken’n?” 
“Ast duzze (5), heure!” raip Doemke oet deus. 
Kerel dee ’t doch en dou hai Keuteldoemke zag, zee hai: “Da’ster ain, dei wel tien 
tree ien ’n spientvat doun ken. Maor hai kon ons wel rais te pas koom’n bie ’t 
zoakje dat wie op touw zet hem’n.” 
“Dat kon wel weez’n,” zee zien kammeroad, “hai’s te minst’n luddik genog en 
zicht er ook nog al wat loek (6) oet.” 
Dou vroug’n zai Doemke, of hai rais ’n keer mit heur aan ’t steel’n wol. 
“Jaowel,” zee dei, “da’s rais wat nais (7) en ’k hol van veranner’n.” 
Zai ging’n mit ’nkanner noa ’n boer’nploats en wol’n doar kees steel’n oet 
melk’nkoamer (8). Veur ’t roam van melk’nkoamer zat’n iezer’n troalies, maor 
dat was veur Keuteldoemke gain bezwoar: dei kon er meer as deur. Gouwdaiv’n 
zet’n hom op vensterbank en hai laip deur troalies. 
Ien melk’nkoamer raip hai hardop: “Hou zuk’nt (9) mouje (10) hem’n, gruine of 
witte?” 
“Doe soaramsche (11) schriwbek, wilt die stil hol’n,” zeed’n kerels; maor Keu-
teldoemke raip nog rais weer: “Houn’nt (9) mouje hem’n, gruine of witte?”
Deur ’t geroup worde boer wakker en mouk gewag. Gouwdaiv’n, dei vernam’n 
dat heur kans hier verkeek’n was, naaid’n oet (12) en Keuteldoemke kroop 
bezied4 onner ’n bos gruinte, dat doar lag en veur koi’n bestemd was. Dou boer 
ien melk’nkoamer kwam, vernam hai dus gain onroad en trok weer of en Keu-
teldoemke rouk onner zien gruinte rustig ien sloap.

1 Spanen doosje; dun houten kistje.
2 Drukte (vgl. ravage).
3 Gauwdieven.
4 Weg.
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Annerdoags mör’ns kwam knecht om te vour’n. Hai kreeg ’t bos gruinte op vörk 
mit Keuteldoemke d’r bie en gooide dat veur ’n kou. Dei vrat ’t haile bos op mit 
Keuteldoemke en ol, dei hai ien zien gehail deurslokte. Wat loater kwam maaid 
om te melk’n, en dou ze onner kou zat begunde Keuteldoemke te zing’n:

“Strip, strap, strol,
Geef de maaid heur emmer vol (13).”

Maaid worde benouwd en dus (14) gain kou melk’n, dei zing’n kon. Zai raip 
knecht en dou dei kwam begunde Doemke weer te zing’n. Knecht har ’t er ook 
nait op begreep’n en raip vrouw. Doar ging ’t krekt zoo mit en zai raip boer. Dei 
heurde’t ook en ston’ ’t krekt zoo min. Hai docht dat kou wel behekst weez’n 
zol en gaf orders hom maor te slacht’n.
Dat ging aan. Kou worde slacht en ofhouw’n en annerdoags zol er ’n stuk van 
kookt word’n. ’t Besloug zoo, dat Keuteldoemke doar krekt ien zat. Dei har ’t 
er nait dik op verzain om ien pot stopt en opeet’n te word’n. 
Hai begunde te schriw’n: “No zel’n ze mie opeet’n, no zel’n ze mie opeet’n!” 
Boer lustte gain vlaaisch dat schriw’n kon, veural nait no ’t kwam van ’n kou dei 
zong’n har. Annern ook n’t. 
“Geeft ’t maor weg aan ’n schooier,” zee boer. 
Kwam ’n schooier en dei kreeg ’t vlaaisch ien zien körfke. 
Dou schooier op pad was, begunde Doemke weer te schriw’n: “No zit ik ien ’n 
schooierskörfke, no zit ik ien ’n schooierskörfke!” 
Dat was schooier, hou’n zin dat hai anners oan ’n stuk vlaaisch har, ook te dol. 
Hai gaf ’t aan ’n wien’hond (15), dei krekt van pas d’r veurbie laip. Dei waster 
nait fies van, zing’n en schriw’n of nait, dat kon hom niks scheel’n en hai slokte 
’t ook mit hoed en hoar op. 
“’t Wordt er nait beter op,” docht Keuteldoemke; “dou ’k oet kou kwam, zo’k 
(16) eerst ien ’n boer’n-, dou ien ’n schooiers-, en no ben ’k te lande koom’n ien 
’n honnemoag,” maor hai raip zoo hard as hai kon: “Rrt! rrrt!” 
Hond mainde, dat zien boas hom achter ’n hoas aanstuurde en begunde te loop’n 
wat hai kon. Maor d’r was gain hoas en hond laip hom dood. Dou kroop Keu-
teldoemke tou zien achterdeurke oet en zocht zien ollers (17) hoes weer op.

1. in ’t eind. 2. klein. 3. verhuizen. 4. zekerheid. 5. als durft. 6. slim. 7. nieuws. 8. 
kelder waar de melk te roomen gezet wordt. 9. wat voor. 10. moet je. 11. satansche. 
12. pakten zich weg. 13. in het hs. zegt Duimke: “De meid die melkt de koe.” 
(bis), en vervolgens: “De knecht (vrouw, boer) melkt de koe. (bis), doch boven-
staand rijmpje komt ook in andere mondelinge overleveringen voor; vergelijk ook 
MOLEMA, Gron.	Wdb. 410	b. 14. durfde. 15. windhond. 16. zou ik. 17. ouders.

(provincie Groningen)
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Aanm.	Naar een tusschen 1800 en 1804 geschreven hs. met sprookjes in de volks-
taal overgebracht door den heer Joh. Onnekes (overl. 1885; zie Onze	Volkstaal	3,	
103). Het oorspronkelijke hs. werd mij welwillend ten gebruike afgestaan door 
de familie Brongers te Ezinge, terwijl ik de sprookjesverzameling van ONNEKES 

dank aan den heer J. H. SCHOLTE te Ulrum.

Varianten. Het sprookje heet ook alleen: Van	Duimke	(Doemke).	

Uit Beilen in Drente5 ontving ik de volgende lezing:

Klein Duimpje had in den stal het vee gevoederd, maar was zoo onvoorzichtig 
geweest voor de koeien in het hooi te gaan slapen. Dit had het noodlottig gevolg 
dat een der koeien hem naar binnen slokte. Toen nu de meid de koe kwam mel-
ken riep Duimpje telkens:

“Koetje, koetje, strol, strol, strol, 
Geef de meid een emmer vol.”

Zoodra de meid dat hoorde liep ze verschrikt weg. Maar toen de knecht, en vervol-
gens de vrouw en de boer zelf, de koe probeerden te melken, zong Duimpje weer:

“Koetje, koetje, strol, strol, strol.
Geef den knecht (de vrouw enz.) een emmer vol.”

Toen dacht men niet anders of de koe was betooverd en de boer besloot het beest 
te slachten. Maar hoe men het ook van binnen bekeek, men zag niets bijzonders. 
De reden daarvan was dat Duimpje in de pens van het dier zat en dat men deze met 
andere ingewanden naar buiten had geworpen. Juist ging er een hond voorbij, die 
honger had en die daarom de pens met Duimpje er in naar binnen schrokte. 
Dat beviel Duimpje in ’t geheel niet en hij riep: “Wat zit ik hier benauwd en wat 
stinkt het hier.” 
Toen probeerde hij om er uit te komen en stak zijn hand van onder den staart 
van het dier naar buiten en kroop zoo weer te voorschijn.

Vergelijk verder: Volkskunde	1, 174; DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 68; 
GRIMM, N° 45 en 37, en de Anm. in Bd. III, 71; KÖHLER, Kl.	Schriften	I, 107.

5 Inzending van J.O. Hazekamp.
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2. Van ’n vent, dei nait al te schrander haitte AT 530
D’r was ainmoal ’n boer, dei drei zeuns har. Baaide olste zeuns ging’n deur veur 
’n poar bieterhante jonges, maor jongste haitte maor wat achteroet (1) en wat 
onneuzel. Dat kwam omdat hai hom zuls (2) voak maor wat achteroet hail en 
maor wat stil was van noatuur. Zien olste bruirs har’n hom nait veul ien reek’n 
(3), zat’n voak wat over hom oet en mocht’n hom geern, zooas ze maind’n, wat 
onner ’t mous stop’n.6

No wol ’t geval, dat er ’s nachts ien dei boer zien schuur sums ’n roar allarm7 
heurd worde en er ook voak stroo en zoowat weg worde.
Dou legd’n ze met ’nkanner over, dat olste zeun rais wacht hol’n zol, om te zain 
wat er ’s nachts ien schuur veurvil. Hai trok ’s oavens loat ook ien schuur en as ie 
(4) hom heurd’n, was hai ain dei zuls veur duvel nait verveerd was. 
Dou ’t twaalf uur sloug, heurde hai wat gestommel boet’n schuurdeur’n en dou 
kwam er ’n stem, dei tot dreimoal tou raip: “Halleluja, vlaig oop’n!”
Bie darde keer vloog’n deur’n van zulms (5) oop’n, en, zunner of te wacht’n, wat 
er verder veurvol, nam vent hak’n op en mouk dat hai boov’n kwam.8 ’s Mörns 
vertelde hai zien volk wat geval hai d’r mit had har, en dou ze ien schuur ging’n, 
bleek dat ze ook weer stroo kwiet roakt waz’n.
“Dat zol joe de duvel verdrait’n!” zee tweide zeun, “vannacht is ’t mien beurt, 
den zel ik wel rais oppaz’n.” 
Hai ging ’s oavends ien schuur, moar ’t laip mit hom ook al niks beter of as mit 
zien bruir. 
Om twaalf uur kwam er weer wat drokte bie schuurdeur en worde d’r weer drei-
moal achter ’nkanner roup’n: “Halleluja, vlaig oop’n!” 
Vent ston’ veur ’t wild as hoas veur trom en naaide oet.9 Annerdoagsmörns ver-
telde hai ’t geval en zai zag’n dat er ook weer stroo weg word’n was.
“Vannacht zel ’t mien beurt wel weez’n,” zee darde zeun. 
Anner’n har’n dei oppazerij van hom nait veul ien reek’n en zai docht’n, dat hai 
d’r nog wel veul eerder veur omleg’n goan zol as zien bruirs. 
Maor hai zee: “Loat mie maor geword’n, ik zel mie wel red’n; ik ben nait van 
kraai’n aan diek scheet’n.” 
Doar worde wat om lacht, maor as hai d’r op ston’, mos hai zien zin maor hem’n; 
d’r was ien als geval nait veul aan bejacht (6) al kwam vent er ook wat van over.
Dou ’t oavend worde ging vent ien schuur en kroop onner ’n bos stroo. 
Mit klokslag van twaalf heurde hai krekt as zien bruirs allarm en gestommel bie 
schuurdeur en worde d’r weer dreimoal roup’n: “Halleluja, vlaig oop’n!” 

6 Begrijp: ze speelden graag de baas over hem (mous = boerenkool).
7 Lawaai.
8 Begrijp: de oudste zoon vlucht naar boven.
9 Begrijp: De jongen werd bang als een haas voor de trommel en vluchtte.
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Vent bleef bedoard onner zien bos stroo zit’n en docht: “’t Zel mie wel rais ben-
ei’n (7), woar dat op oetdraai’n zel.” 
Schuurdeur’n vloog’n oop’n en er kwam ’n woag’n ien mit twei mooie peer’n d’r 
veur en twei hail groote dikke reuz’n d’r op. Reuz’n sprong’n van woag’n of en 
begund’n d’r stroo op te vörk’n. Zai kwam’n ook bie dat bos, doar vent onner bezied 
kroop’n was en zunner dat ze ’t vernam’n gooid’n ze vent mit ’t stroo op woag’n. 
Vent gaf gain kik en docht: “Loat maor loop’n; ’t zel altied wel wat word’n, ’n 
ventje of ’n moagdje.”10

Dou reuz’n woag’n zoowat vol har’n, ging’n ze d’r zulms ook weer op... en ree-
d’n te schuur oet. 
Ain van heur raip dreimoal: “Halleluja, vlaig dicht!” en op slag vloog’n schuur-
deur’n achter heur dicht.
Dou ze ’n toerke voar’n (8) har’n, kreeg onze boas onner ’t stroo ’n stopnoal, dei 
d’r bie hom har, en prikte ain van reuz’n ien neers. Reus mainde dat zien kam-
meroad ’t dee en worde kwoad. 
“Wat donner!” zeeder, “steks mie ien ’t gat? Dat mos mie nait weer lap’n, heure?” 
“Nee!” zee anner, “starmdoodwoar (9) nait, ik dou ’t nait, ik zit hier stil.” 
’n Zetje noa tied gaf hai reus nog rais ain, dei goud aankwam. Reus worde zoo duvels 
ien hak’n (10), dat hai zien kammeroad, zunner woord, zunner wies, ’n abbedoe-
das11 aan kop gaf, dat dei van woag’n oftumelde en op grond te lande kwam.
’t Besloug zoo, dat ’t woag’nrad krekt over zien kop hen ging, en hai ien ’n oog-
enblik zoo dood was as ’n pier.
“Zie zoo!” docht vent, “da’ster (11) ain kwiet; no anner nog.” 
Dou ze weer’n endje voar’n har’n, kreeg hai zien mes oet buus, kroop hail veur-
zichtig onner ’t stroo weg en snee ien ain woeps (12) anner reus hals oet. Dei 
prout dou ook nait veul meer teeg’n, maor tumelde zunner ain kik te geev’n, van 
woag’n of, zien kammeroad achternoa. 
“Zie zoo!” docht vent, “dat heb ’k netjes lapt; maor woar no hen mit ’t worstje?” 
Hai was zoo wies dat hai peer’n maor stil heur aig’n gang goan lait; dei zol’n hom 
altied wel ar’nswoar (13) hen breng’n.
Noa ’n toerke vour’n ze ’n hail groot, duuster bosch ien en dou kwam’n ze bie 
’n hool, woar twei dikke, starke iezer’n deur’n veurzat’n. 
No raip vent, krekt zoo as hai ’t van reuz’n heurd har, dreimoal achter ’nkanner: 
“Halleluja, vlaig oop’n!” en jaowel, deur’n van ’t hool vloog’n van zulms oop’n 
en woag’n vour ien ’t hool. 
Op ’n zeker plak (14) bleev’n peer’n van zulms stoan. Vent sprong van woag’n of 
en keek rais ien ’t hool om. Doar zag hai nait meer as van allens en nog wat: gold, 
zulver, edelgestaint’n, diejemant’n en jeweel’n, geld, prachtige klair (15); verder 

10 Begrijp: Laat maar gaan, we zien wel wat er van komt (moagdje = meisje).
11 Klap.
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peer’n, duroable (16) tuug’n, sweep’n, ien ain woord: al’ns wat ie maor bedenk’n 
kon’n en wat joen hart maor begeerde, lag doar maor veur ’t griep’n en zoo veul 
as ie hem’n wol’n.
Vent lait boudel maor stil zoo leg’n as hai ’t von’, stook allain maor ’n poar han’n 
vol rieksdoalers en gol’n wilmtjes ien buus (17), ging te hool oet en kommedairde 
deur’n weer dicht deur dreimoal: “Halleluja, vlaig dicht!” te roup’n. 
Dou ging er bedoard noa hoes, woar hai eev’n veur mörntied aankwam. Aan 
zien volk mouk er wies dat er haile nacht ien schuur zeet’n en niks gain onroad 
vernoom’n har. Hou dat er weer stroo weg word’n was, kon hai nait zeg’n, röt’n 
(18) en moez’n zol’n ’t wel wegsleept hem’n.
’t Trof zoo, dat er ien dei buurt doar ze woond’n achter’nkanner drei harddroa-
verij’n hol’n word’n zol’n. ’t Plan was, dat boer, dei d’r zulms ook harddroavers 
op noa hil, d’r mit zien baaide olste jonges hen zol. Darde wol ook geern mit, 
maor doar har’n anner’n ’t nait veul op begreep’n. Zien bruirs schoamd’n heur 
ainliek (l9) wat om, zooas ze zeed’n, mit ’n vent oet te goan, dei van veur’n nait 
wist dat hai van achter’n leefde, en dei ook nait ainmoal klair har, woarmit hai 
fersounliek veur’n dag koom’n kon. 
Vent nam zien mouder apart, lait heur ’n rieksdoaler zien en zee: “Kiekt, mour, 
dei is veur joe, as ie moak’n da’k ook hen mag.” 
“No,” zee zien mour, “goa den maor hen, maor mos mie zörg’n, das om zös uur 
weer thoes bisse en dat anner’n gain last van die hem’n.”
Dat wol vent geern beloov’n, want dat kwam krekt ien zien kroam te pas.
Dou ’t tied was ging boer mit zien baaide olste zeuns ien koetswoag’n en jongste 
mog op bilwoag’n voar’n (20). Onnerweeg’ns ging hai nog eev’n bie ’t hool aan.
Boer mit zien baaide jonges kwam’n op harddroaverij aan. D’r was al ’n bult volk 
bie ’nkanner en d’r waz’n ook verschaid’n peerd’n dei ien boan zol’n. Noa ’n 
toerke kwam er nog ’n rieder aan, woarvan gain mensch wis hou hai haitte en 
woar hai vandoan was; maor gain ain har zuk ’n prachtig peerd, zoo’n duroabel 
tuug en zukke mooie klair as hai. Al’ns blonk van zulver: ’t peerd ston’ op zul-
ver’n iezers, ’t tuug was haildal mit zulver besloag’n en sweep ook, en zien klair 
blonk’n van zulver’n knoop’n. ’t Volk was er almoal vol van. Dou er ien boan 
kwam, won hai mit zien peerd wied genog pries. Dou ’t ried’n doan was en hai 
zien pries ien ontvangst noom’n har, trok hai al hail gouw of.
Om zös uur kwam jongste zeun van boer thoes, zooas hai zien mour beloofd 
har. Hai vertelde zien mouder wat van harddroaverij, dat ’t zoo mooi west har, 
dat er ’n bult volk bie ’nkanner was, en zoo meer. ’n Poos loater kwam boer mit 
anner baaide jonges thoes. Dei har’n hoast nar’ns anners over te proat’n as over 
dei mooie rieder dei pries won’n har. Dat was wied genog ’t mooiste west van 
haile harddroaverij, dat moz’n ze zain hem’n.
Annerdoags was er ’n tweide harddroaverij. Boer en zien baaide olste jonges 
ging’n d’r weer mit ’nkanner hen en jongste wis ook weer veur ’n rieksdoaler van 
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zien mouder gedoan te krieg’n, dat hai hen mog, as hai mouk dat er om zös uur 
weer thoes was en oppaste dat zien voader en bruirs hom nait zag’n.
Dou harddroaverij beginn’n zol, was dei rieder dei ’t veurige dag won’n har d’r 
ook weer. Maor no harder nog veul mooier peerd en wat veurige dag van zulver 
was, was no van kloar loeter gold. Ien boan ging zien peerd d’r ver genog mit 
deur. Hai bleef anner peer’n wel ’n halve boanslengte veur. Dou ’t ofloop’n was, 
stook er zien pries ien buus en ging weer vo’t (21).
Jongste zeun kwam op tied thoes en dee zien mouder verslag van harddroaverij. 
Zien voader en bruirs har’n hom nait zain. Loater kwam’n dei zulms ook thoes 
en zat’n weer haildal vol van dei mooie rieder. Dat was ’n pracht west; zoo wat 
har ie nog nooit van joen levent zain.
Volg’nde dag was er veur darde keer harddroaverij. ’t Ging weer krekt as baaide 
veurige doag’n. Boer ging mit zien olste jonges en jongste kreeg weer verlof van 
zien mouder om op zien aig’n holtje te goan. Dei mooie rieder was ook weer op 
’t appèl. Maor wat veurige keer’n zulver of gold west har, was no kloare dieje-
mant’n. Zoo’n pracht en heerliekhaid har ie nog nooit zain. ’t Volk was er almoal 
vol van en elk veur anner wol er ’t dichtste bie weez’n, om d’r meer van te zain 
as ’n anner. Hai won weer pries en trok of.
Boers jongste zeun kwam weer om zös uur thoes en dee zien mouder verslag van 
harddroaverij. ’n Toerke noa tied kwam’n anner’n d’r ook aanzet’n en dei ging’n 
borst allervreeselkst hoog van dei mooie rieder. Ain raip er harder van as anner, 
en ain van jonges broaskede (22) d’r nait zunig op, dat hai ’n tikje kreeg’n har 
mit dei mooie rieder zien sweep en stelde hom aan as of hai doardeur allain vrei 
wat veurnoamer word’n was as zien anner bruir.
Jongste bruir har d’r eerst maor ’t swieg’n tou doan en ienwendig wat kniffeld 
(23) over ’t gepoch en gesnar12 van zien bruirs. 
Ien ’t en zee hai hail bedoard en mit ’n effen gezicht: “Zel ik joe no rais zeg’n, 
hou ainlieks vörk ien stoal (24) zit?” 
“Doe?” zee’n anner’n, “doe? Wat wolt doe d’r van zeg’n; hester ja nait ens west.” 
“Ik heb er wel west,” zee vent, “en ik zulms was dei mooie rieder, dei joe almoal 
oog’n oetstook’n heb.” 
“Doe?” 
“Ja, ikke! Kiekt hier ben’n mien priez’n, dei ’k won’n heb en weeje gold en die-
jemant’n zain, hier heb ’k hand vol en ’k heb nog wel meer as ’t nait genog is.” 
Dat was joe ain verboazing, al verboazing, en dou ’t bleek, dat hai wel wat van 
zien riekdom aan zien ollers en bruirs mitgeev’n wol, kwam er aan de bliedschop 
hail gain end.

12 Snaren = opscheppen.
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Hai lait ’n mooi hoes bouw’n, woarien hai mit zien ollers en bruirs woon’n ging. 
Maor ’t mooiste van zoak was, dat onze halfmalle vent van dei tied of aan nait allain 
veur allerriekste, maor ook veur allerknapste van dei haile streek hol’n worde.

1. achterlijk. 2. zichzelf. 3. gaven niet veel om hem. 4. gij. 5. zelf. 6. niet veel 
aan verbeurd. 7. benieuwen. 8. gevaren, gereden. 9. krachtige verzekering: ’t is 
sterven-dood-waar. 10. in de hakken, schertsend voor: in zijn lijf. 11. dat is er. 
12. in een wip. 13. ergens. 14. plek, plaats. 15. kleeren. 16. kostbare. 17. zak. 18. 
ratten. 19. eigenlijk. 20. te voet gaan. 21. voort, weg. 22. pochte. 23. in zijn vuistje 
gelachen. 24. steel.

(Provincie Groningen.	Volgens mondelinge overlevering opgeteekend door Joh. 
Onnekes.)

Varianten. Vergelijk: DIJKSTRA, Uit	Friesl.’s	Volksleven II, 21; DE MONT en DE 

COCK, Vl.	Wondersprookjes,	294, N° VI; STRACKERJAN, Aberglaube	aus	Olden‑
burg	II, §621.

3. Van Jan en Grait AT 1653A & AT 1691 & AT 1653
Jan en Grait waz’n man en vrouw en woond’n ien ’n luddik (1) hoeske. Jan was 
maor ’n lutje (1) kereltje, maor aan toavel was hai wel zoo veul mans as drei 
groot’n. Op ’n dag kreeg Grait ’t ien kop om oet te gast te goan noa ’n oom en 
muike13 van heur, dei zoo wat ’n uur van heur vandoan woond’n.
Jan wol geern mit; maor Grait, dei hom nog al goud onner konterbuutsie har (2), 
wol hom nait mit hem’n, omdat hai zoo almeugendst eet’n kon bie ’n anner en 
nait van oetschaaid’n wis. Doarom zee ze teeg’n hom, dat hai wel thoesbliev’n 
mos om op deur verdacht te weez’n.
Grait ging op stap en Jan bleef thoes. Veurmiddags ging ’t goud. Jan was zien 
aig’n mester veur ’n keer en dat ston’ hom goud aan. Anners kreeg hai om ’n 
hoaverklap ’n oetschaiter (3) van Grait, as hai zien vout’n nait goud ofwischte, 
wat mal op stoul zat en zoo al meer, en no kon hai doun en loat’n wat hai zulms 
verkoos. Maor ’s middigs, dou hai zien pranje (4) opwarmde boukwaait’n gort 
op toavel hil, worde ’t anners en dou docht hai bie hom zulms: “Grait is oet te 
gast vandoag en ken vanmiddag bie oom en muike dikdak’n (5) en ik ken mie ’n 
ongeluk eet’n ien dei vermoorde honnerddoezend (6). Waije (7) wat, doar heb ’k 
bruir aan verloor’n.14 Grait het niks anners zegd, as dat ik goud op deur verdacht 
weez’n mos en dat ze’k (8), maor noa oom en muike goa ’k ook.”

13 Tante.
14 Daar heb ik een broertje dood aan.
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Jan ging hen en lichtte deur oet heng’n, 
kreeg deur op schöllers en ging er mit op 
sjouw, Grait achternoa. Dou er bie oom 
en muike kwam, keek Grait zoo swart as 
’n pachter en vroug, wat hai wol. 
“Joa,” zee Jan, “doe hars teeg’n mie zegd, 
dat ik goud op deur verdacht weez’n mos 
en no wol’k die zain loat’n, dat hai d’r nog 
goud was.”
Grait pröttelde wat van “halsknook”15 en 
zoowat hen, maor oom en muike lacht’n 
d’r wat om, dat hai Grait zoo mooi bie ’t 
bain had har en Jan mos no ook maor bli-
ev’n en ’s oav’nds miteet’n. 
“Ien godsnoam den,” docht Grait, “ik ken 
er nait meer aan doun.” 
Maor veur ’t eet’n nam ze Jan nog rais 
eev’n gedipt (9) en zee, woar d’r hom aan 
hol’n kon. Hai mog, zee Grait, wel mit-
eet’n, maor nait onfersounliek weez’n en 
lepel op slag deel (10) leg’n as Grait hom 
op toon’n trapte. No, dat was goud, dat 
wol Jan wel beloov’n.
Zai ging’n aan toavel en at’n brij, krekt 
wat van Jans aanslag.16 Maor hai was nog 

maor eev’n goud op glee, of doar laip ooms dikke hond hom over vout’n. Jan 
mainde dat Grait hom op toon’n trapte en zette ’n zuur gezicht, maor hai lag 
doch getrouw aan ofsproak lepel op ’t oov’nstons (11) hen. 
“Hou no, Jan!” zee muike, “schaais al oet? Doar komt ja niks van mit die, smoakt 
’t nait goud?” 
“Nou!” zee Jan, “of ’t ook smoakt!” en hai slikte om mond. 
“No, slaif (12) van ’n vent!” zee muike. “woarom ete den nait meer, d’r is ja genog?” 
“Och,” zee Jan, “Grait zee teeg’n mie veur ’t eet’n: as zai mie op toon’n trapte 
mos ’k oetschaaid’n, en dat het zai doan.” 
“Lukst (13) almoal!” zee Grait, “ik heb die nait op toon’n trapt; ik verwonnerde 
mie d’r zulfs ook over, da’s doe al oetschaaide en ik docht: Hou is Jan zoo gouw 
zat? Dat ben ’k ja nait van hom wend.” 

Das	Märchen.	Zeichnung	von	A.	Corrodi.
Tekening	van	een	meisje	in	haar	sprookjeswereld	
(Prentencollectie	G.J.	Boekenoogen,	ca.	1900;	archief	
Meertens	Instituut)

15 Sukkel.
16 Precies wat Jan graag lustte.
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Muike zag rais onner toavel en zag hond leg’n. 
“lk wait ’t wel,” zee ze, “wel (14) ’t doan het, hond het ’t doan: eet doe maor vo’t, 
Jan! en steur die aan Grait niks; d’r is genog.” 
Dat lait Jan hom gain tweimoal zeg’n. Hai vol op nais aan en weerde hom dat ’t 
’n oard har; hai wis zien meug (15) haildal nait te vien’n (16) en at veur ’n stuk of 
wat te geliek. Grait schopte hom sums rais teeg’n vout’n aan, maor Jan schopte 
weerom en zee: “Vo’t, hond!” en zoo buffelde hai d’r maor op tou, tot hai ien ’t en 
nait meer kon en zoo dik was as ’n tiek (17) en zoo poestig (18) as ’n ol gent.17

Zai zol’n ’s nachts bie oom en muike sloap’n, want ’t was al wat loat word’n en 
’t pad nait al te vaailig. Dou ze ’n toerke op ber (19) leeg’n har’n, begunde brij 
bie hom te wark’n en mos hai noameet’n (20). 
“Grait, och Grait!” raip er, “geef mie p, p, pot! Auwbauh! tou gauw, auwbauh!” 
Maor zoo gauw was Grait nait, of Jan speide al as ’n raaiger en muikes ber haildal 
vol. 
“Groote goudighaid!” jammerde Grait, “doe swienhond, doar doe bisse. Wat zel 
muike mör’n wel zeg’n? Doar zai ’k mie ja kant (2l) gain gat deur. Schoam die, 
doe vark’n!” 
“Och!” bromde Jan, “’k heb mie ainmoal schoamd en niks kreeg’n!” 
“Och, och! hou mou’k er mit aan!” jeuzelde18 Grait, “ik deur muike mörn nait 
weer onner oog’n koom’n. Kom d’r of, Jan, en op slag mit mie noa hoes.” 
“Wat mout, dat mout!” zee Jan en kroop van ber of. Zai boid’n (22) heur gouw 
aan, Jan kreeg deur op nek en zoo kröst’n (23) ze op mit heur baaident.
Dou ze ’n en loop’n har’n, kwam’n ze ien ’n bosch en doar heurd’n ze om heur 
tou fluit’n. Zai word’n benauwd (’t bosch har doch al noam dat ’t er sums nait al te 
pluus was) en kroop’n ien ’n boom. Pas zat’n ze d’r ien, of doar kwam ’n koppeltje 
kerels aan. Onner boom bleev’n zai stoan en houl’n ain dit, anner dat veur ’n dag: 
gold en zulver geld, gol’n ket’n, slöt’n, knop’n, gol’n en zulver’n mez’n, lepels en 
vörk’n en al zoo wat hen. Jan en Grait vernam’n al hail gouw, dat ’t roovers waz’n, 
dei d’r op oet west har’n en no hier onner boom heur buut verdaild’n.
Jan en Grait hil’n heur eerst zoo stil as moeskes; maor noa ’n toerke begunde Jan 
hail armhartig (24): “Grait! Ik mout wat.” 
“Wat mos den, vent? Hol die doch stil!” 
“’k Mout zoo neu... neudig piz’n,” zee Jan. 
“Maor, Jan,” zee Grait, “wat is’t altied ’n spul mit die. Mos ’t ien vredesnoam 
maor loop’n loat’n; maor veurzichtig, heur!” 
Jan lait ’t loop’n en roovers krekt op kop. 
“’t Begunt te reeg’n,” zeed’n dei, maor verder prout’n ze d’r gelukkig nait over. 
Noa ’n toerke begunde Jan alweer: “Grait, ’k mout nog wat!”

17 Gans (mannetjesgans).
18 Jammerde.
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“Och, doe dorische19 vent!” zee Grait, “wat mos no den weer?” 
“’k Mout kak’n, Grait!” zee Jan. 
“No, ien godsnoam, tou gouw den maor, anners brengs mie boksem ook nog vol.” 
Jan streek boksem of en lait val’n wat hai kweit weez’n mos, roovers al weer 
krekt op kop. 
“Dei soaterdag!”20 raip’n dei, “kloare mosterd, hemelsche mosterd, dat zel goud 
word’n!” 
Nog ’n zetje loater begunde Jan alweer: “Grait, och Grait! ik ken deur nait langer 
hol’n!” en veur dat er nog oetproat har, glee deur hom onner han’n weg en vol 
krekt tusk’n roovers ien.”
Dei soaroa! (25)” raip’n dei, “doar heije de haile soridom (26)! haile hemel valt 
van boov’n. No wordt ’t ons tied!” en ze ging’n d’r van deur, zoo gouw as heur 
bain’n heur droag’n wol’n. 
Jan en Grait bleev’n nog ’n zetje ien boom zit’n; maor dou al’ns stil bleef en 
roovers nait weerom kwam’n, klom’n ze hail veurzichtig noa beneed’n, keek’n 
nog rais goud om heur tou en dou ze niks gewaor word’n, zocht’n ze al’ns wat 
roovers ien heur verheerdheid (27) leg’n loat’n har’n op en mouk’n dat ze oet ’t 
bosch en ien heur hoeske kwam’n.
Doar teld’n ze heur schat rais over en zag’n, dat er meer as genog was om ’n nei 
hoeske zet’n te loat’n en heur haildal op nais ien spuljes te steek’n. Dat deed’n ze 
en ze hil’n nog genog over om beheurliek deur tied te koom’n. 
As Jan loater sums rais weer te veul eet’n wol en hom d’r op verhil (28), dat as 
hai bie oom en muike nait zoo veul brij eet’n har, zai nooit zoo veul geld en goud 
ien ’t bosch von’n har’n, den zee Grait: “Nou, Jan, ainmoal zet gain regel, maor 
as mie ’t hart hesse en ’t weer lapse, den krieg ik die mit bez’mstok, doar kens 
die maor noa hem’n (29).”

1. klein. 2. den baas over hem speelde. 3. uitbrander. 4. kliekjes. 5. smullen. 6. 
gruttenkost. 7. weet je. 8. zal ik 9. onder handen, à part. 10. neer. 11. terstond. 
12. sukkel. 13. je liegt het. 14. wie. 15. genoegen, bekomst. 16. vinden. 17. tor. 18. 
hijgerig, buiten adem. 19. bed. 20. overgeven. 21. heel, volstrekt. 22. kleedden. 23. 
krasten. 24. benepen. 25. basterdvloek. 26. ook: solidom: alles en alles; van Lat. in	
solidum	te	betalen: voluit, geheel. 27. ontsteltenis. 28. zich erop beriep. 29. daar 
kunt ge u naar richten.

(Provincie Groningen.	Volgens mondelinge overlevering opgeteekend door Joh. 
ONNEKES.)

19 Drommelse.
20 Uitroep in de betekenis van: duivels!
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Varianten. Vergelijk voor de episode van het vallen van de deur: DE MONT en 
DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 99; KÖHLER, Kl.	Schriften	I, 99 en 341. C Voor het 
ophouden met eten omdat de hond over de voeten loopt: DE MONT en DE COCK, 
a.	w.	N° 106.

4. Oav’ntuur’n van drei seldoat’n AT 301A

Waz’n rais drei kaaizerlieke seldoat’n, dei mit groot verlof noa hoes raaisd’n. Zai 
har’n al ’n lange tied loop’n en heur geld was op. 
Dou kwam’n ze ien ’n bosch en zeed’n: “Loat’n wie hier wat wild schait’n.” 
Zai schoot’n ’n hoas en dou zee ain van heur: “Ik zel hom wel schoonmoak’n en 
broad’n; schait ie nog maor wat.” 
Dat ging aan, maor dou hoas schroabie (1) goar was, kwam er ’n eerdmantje over 
touloop’n, dei seldoat vroug: “Wat ben’n ie doar aan gang?” 
“Aan gang is big’n moak’n,”21 zee seldoat. 
“No,” zee ’t eerdmantje, “da’s maor lapperij (2): wat dou je doar den?” 
“’n Hoas broad’n,” zee seldoat. 
“Dei wil ik hem’n,” zee’t eerdmantje. 
“Wi’k wel loov’n,” zee seldoat; “as Poask op soaterdag komt en jeud’n spek 
eet’n, den zelt hom hem’n.” 
Moar veur hai oetproat was har ’t eerdmantje hoas al oet pan en ien bek en kroop 
er mit bezied ien zien hool.
Dou anner baaide seldoat’n van jacht terugkwam’n, vroug’n ze heur kammeroad: 
“Is hoas hoast goar?”
Dei vertelde heur zien ongeval. Zai har’n bie geluk weer ’n hoas schoot’n en no 
mos dei d’r aan. 
Dou zee ain van heur baaid’nt: “Dizze hoas zel ik wel broad’n; ik zel wel beter 
oppaz’n, dat hai mie nait ontgaait.” 
“Da’s goud,” zeed’n anner’n en ging’n weer op jacht. 
Dou hoas goar was, kwam ’t eerdmantje d’r weer aan en vroug: “Wat broad’n ie 
doar?” 
“’n Hoas,” was ’t antwoord. 
“Dei wil ik hem’n,” zee ’t eerdmantje. 
“Zelt er wel nöchter’n van bliev’n,” zee seldoat. 
Maor ’t eerdmantje was hom krekt zoo goud te gouw of as anner; ien ain wips 
har hai hoas oet pan en ien bek en verdwiende d’r mit ien zien hool. 
Dou anner baaide seldoat’n terugkwam’n, vroug’n ze: “Hou is ’t er mit, is hoas 
omtrent goar?” 

21 Onzin-antwoord (ik ben biggen aan het maken) om er van af te zijn.
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“Joa,” zee heur kammeroad, “goar is ’r wel, maor kwiet ben ’k hom ook,” en hai 
vertelde, hou ’t hom ofgoan was. 
“Hou!” zee dei, dei ’t eerst aan ’t broad’n west har en dei d’r no wat over groalde 
(3), dat zien kammeroad nait gelukkeger west har: “En ik mainde, dat doe beter 
oppaz’n zolte?” 
“No!” zee nummer drei, “no is ’t mien beurt om hoas te broad’n; wie hem’n 
gelukkig weer ain vong’n. Goat ie maar weer op jacht.” 
Dou hoas omtrent goar was, kwam ’t eerdmantje d’r weer aan mit zien vraag: 
“Wat broad’n ie doar?” 
“’n Hoas,” zee seldoat. 
“Dei wil ik hem’n,” zei ’t eerdmantje. 
“Dizze raais gaait ’t over,” zee seldoat en veur dat ’t eerdmantje hoas griep’n kon, 
har hai zien soabel trok’n en hiw hom zien lange board of. 
Dat bludde alleriezelkst en ’t bloud stroalde op grond, zoodat seldoat makkelk ’t 
spoor van ’t eerdmantje, dat ain, twei, drei ien zien hool verdween’n was, volg’n 
kon. Hai kwam bie ’n daip gat, kroop doar ien en kwam ien ’n groote onneroard-
sche roemte. Hai laip op roakeldiwwes (4) verder en kwam bie ’n groot kastail. 
Doar ging hai ien en ien ’n koamer von’ hai ’n keuningsdochter zit’n. 
Dei zee teeg’n hom: “Mien man is ’n reus dei mit twei anner kammeroad’n mie en 
mien baaide zusters stool’n het en nait weer vreiloat’n wil; ’t is ’n echte bosbeer 
(5) en as hai joe trappairt (6), mag ie joen testement wel moak’n. Maor doar hangt 
’n groot zweerd: zai of ie dat riz’n (7) ken’n, den ken-je altied wat meer oet ’t 
stroo zet’n (8).”
“Dat zel wel goan, dunkt mie,” zee seldoat, kreeg ’t zweerd van muur of en 
zwoaide ’t rais hen en weer. 
Noa ’n reut (9) kwam reus thoes en seldoat hil hom wat achterbaks, dat dei hom 
nait vo’t zag. 
Reus zien eerste woord was: “Ik roek wat!” 
“Wat roek ie?” vroeg zien vrouw. 
“Menskevlaaisch,” zee reus. 
“Och,” zee vrouw, “doar zeije joe vast wel mit verzin’n: d’r is zeker ’n vogel lans 
vloog’n, dei wat ien bek har.” 
Reus kwam noader en dou sprong seldoat veur ’n dag en hiw hom mit ain slag 
twei kop’n of en mit ’n tweide zien darde kop. Reus was dood en seldoat snee 
hom zien tong’n oet zien drei kop’n, en van keuningsdochter kreeg hai ’n douk, 
woar heur noam en heur voaders noam ien ston’n. Ien dei douk berolde hai zien 
drei tong’n en dou stook hai ze ien buus.
Dou nam hai ofschaaid van keuningsdochter en ging wieder (10). Hai kwam bie 
’n tweide kastail en doar trof hai weer ’n keuningsdochter aan. 
Dei zee teeg’n hom: “Mien man is ’n reus mit vief kop’n: as dei joe krigt, ken-je 
joen reek’n wel moak’n. Maor doar hangt ’n zweerd: zai of ie dat riz’n ken’n.” 
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“Da’s maor ’n bakketel (11),” zee seldoat, “’k heb al eerder zoo’n meske ien han’n had.” 
Dou kwam reus thoes en seldoat hil hom weer wat aan zied (12). 
Reus kwam noader en zien eerste woord was ook: “Ik roek wat.” 
“Wat roek ie?” vroug vrouw. 
“Menskevlaaisch.” 
“Och man, woar zol ’t weg koom’n?” zee vrouw. 
Reus kwam noader en seldoat sprong weer veur ’n dag en hiw hom ien ain slag 
drei kop’n of en mit ’n tweide baaide anner’n. Reus was dood en seldoat snee hem 
oet zien vief kop’n zien vief tong’n. Dou kreeg hai ook van dei keuningsdochter ’n 
douk, woar heur noam en heur voaders noam op ston’n, en hai berolde zien vief 
tong’n doarien en stook ze ien buus. Dou nam hai ofschaaid en ging wieder.
Veur darde moal kwam hai bie ’n kastail, woarien hai ’n keuningsdochter von’. 
Dizze zee teeg’n hom: “Mien man is ’n reus mit zeuv’n kop’n; as dei joe krigt, 
zel-je d’r nait veul van noavertel’n. Maor doar hangt ’n zweerd, zai of ie doar mit 
terecht ken’n.” 
“O genog!” zee man, “dat ben ’k al wend.” 
Hai kreeg ’t zweerd en ging weer wat aan zied, want reus kwam er aan. 
“Ik roek wat,” zee hai, krekt as zien veurgangers. 
“Wat roek ie?” vroug vrouw. 
“Menskevlaaisch,” zee hai weer. 
“Verbeel’ns (13)!” zee zai. 
Reus kwam noader en seldoat sprong weer veur ’n dag en hiw hom tou ain slag 
vair kop’n of. Mit dei drei anner’n har hai meer moite; maor hai kreeg ze d’r 
doch of en reus kneep neers dicht. Seldoat snee weer alle tong’n oet zien zeuven 
kop’n, kreeg ook van dei darde keuningsdochter ’n douk, woar heur noam en 
heur voaders noam op ston’n en berolde zien tong’n22 doarien.
Dou zag hai ’n fluit aan muur hang’n. Dei kreeg hai d’r of en blous er rais op. 
Op ’t oov’nstons kwam’n alle eerdmantjes d’r op tou loop’n; ook dei hoazedaif, 
dei hai board ofhakt har. 
“Wat is er van joen belaiv’n, meneer? Wat blaift, meneer?” vroug’n ze, ain gou-
wer as anner. 
“Wies mie ’t gat, doar ik tou ienkoom’n ben,” zee hai. 
“Best, meneer,” zeed’n ze, “as meneer ons moar volg’n wil.” 
“Goud,” zee hai, “maor wie mout’n dei keuningsdochters mitneem’n.” 
Keuningsdochter, doar hai bie was, har heur al raaisveerdig moakt en zoo kon’n 
zai mit ’nkanner, zunner touv’n, op stap goan noa ’t tweide kastail. Keunings-
dochter doar was ook op slag kloar en ging mit. Zoo kwam’n ze bie ’t eerste 
kastail. Ook doar worde keuningsdochter ofhoald en dou kwam’n ze ien ’t en 
bie ’t gat, doar hai tou ienkoom’n was en ook weer tou oetmos.

22 In de tekst staat ten onrechte: kop’n.
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Doar raip hai aan baaide anner seldoat’n, of zai d’r nog waz’n; en zai waz’n d’r 
nog. Zai moz’n hom mit sien keuningsdochters d’r oethiez’n (14). Goud! zai 
lait’n ’n törfwan23 aan ’n touw noa beneed’n sak’n en keuningsdochters word’n 
’t eerst noa boov’n hieschd. Dou was ’t seldoat zien beurt. 
“Wacht rais, jongetjes,” docht hai, “as ie mie rais halfweg optoakeld’n en den 
val’n lait’n, den ging ik nou beppes keller (15) en kon’n ie d’r mit dei juffers van 
deur goan. Ik stoa joe ainliek op gain mier noa (16),” en hai kreeg’n dikke vlint 
(17) en lag dei ien körf. 
’t Was goud ook: dou körf halfweg noa boov’n was, lait’n zien kammeroad’n 
hom val’n en ging’n er mit keuningsdochters van deur.
“Goud besloag’n!”24 zee hai en ging weer noa ’t kastail, woar fluit hong. 
Doar blous hai weer op en op slag kwam’n eerdmantjes d’r weer aan mit heur: 
“Wat is er van joen belaiv’n, meneer?” 
“Ie mout’n,” zee hai, “mie dat gat, doar ik tou oetmout, zoo wied moak’n, dat 
ik er mit ’n koetswoag’n mit vair peerd’n deur ken.” 
“Best, meneer!” zeed’n zai en ging’n mit alle man en macht aan ’t groav’n. 
’t Gat was gouw groot genog en dou hool hai ’n koetswoag’n mit vair peerd’n oet 
’t kastail, zocht hom ’n spiksplinternei pak oet van klair dei doar ien mennigte 
te vien’n waz’n en dee ’n stain (18) op borst, krekt as ’n prins. Hai vour deur ’t 
gat en kwam weer boov’n grond. Noa ’n toerke kwam hai bie ’n harbarg en vlak 
doar teeg’nover ston’ ’t palaais van voader van dei keuningsdochters, dei hai van 
reuz’n verlöst har. Hai heurde dat zai goud en wel mit baaide seldoat’n bie heur 
voad’r terugkoom’n waz’n en dat er no twei van mit dei seldoat’n trouw’n zol’n. 
Hai ging noa boet’n en kuierde wat op ’t plaain van ’t palaais hen en weer. Doar 
zag’n keuningsdochters hom, maor zai herkend’n hom nait ien zien mooi pak. 
Zai har’n alle lu van ’t dörp op bruloft verzocht en no zeed’n ze teeg’n heur 
voader: “Doar lopt nog ’n heer, dei mout ook nog maor koom’n.” 
“Da’s goud,” zee heur voader, en seldoat worde ook op bruloft nuigd (19). 
Hai kwam en zien kammeroad’n zag’n krekt zoo min wel (20) ’t was as keunings-
dochters. Zai ging’n almoal mit ’nkanner noa boet’n om heur wat te vertreed’n 
en dou kreeg dei keuningsdochter, dei hai ’t lest verlöst har, arg. Zai har, dou ze 
ien ’t kastail van reus was, seldoat wat goud ien ’t hoar streuid, dat ien zun blonk 
as gold en no zag zai, dat ’t hoar van heur neie gast ook blonk as gold, as zun er 
op scheen. Maor zai zee d’r vo’t niks van en baaide seldoat’n verteld’n heur kam-
meroad dat ze baaid’nt mit ’n keuningsdochter trouw’n zol’n, omdat zai heur en 
heur zuster verlöst har’n oet ’n gat. 
“Ken-je dat bewiez’n?” vroug hai. 
“Nee,” zeed’n zai. 

23 Turfmand.
24 Dat loopt goed af.
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“No!” zee hai, “ik heb ook rais drei keuningsdochters verlöst en ik ken ’t bewie-
z’n ook.” 
Mit ain houl hai zien bewiez’n veur ’n dag. 
“Zait maor,” zee hai, “hier heb ’k ’n douk, doar staait noam ien van aine keu-
ningsdochter en van heur voader en doar ben’n drei tong’n van dei reus mit drei 
kop’n, doar ik heur van verlöst heb. En doar heije ’n anner douk: doar staait 
noam ien van tweide keuningsdochter en van heur voader en doar ben’n vief 
tong’n van dei reus mit vief kop’n, doar ik heur van verlöst heb. En doar is nog 
’n douk mit noam van darde keuningsdochter en van heur voader en doar ben’n 
zeuv’n tong’n van dei reus mit zeuv’n kop’n, doar ik heur van verlöst heb.” 
“’t Komt krekt oet,” zeed’n keuningsdochters en ain van heur zee ook: “D’r is gain 
twievel aan,” en vertelde van heur hoarpoier, doar ze hom mit bestreuid har.
Baaide anner seldoat’n keek’n bie neus deel (21) en wol’n geern stil oetkniep’n. 
“Zai mout’n ophong’n word’n,” zee keuning. 
“Nee,” zee heur olle kammeroad, “da’s te stark; maor trouw’n mit joen dochters 
mout’n ze ook nait. Geef heur wat raaisgeld en loat heur loop’n.”
Zoo gebeurde ’t en nait lank noa tied trouwde onze seldoat mit dei keunings-
dochter, dei hom poier ien ’t hoar streuid en doaraan ’t eerst herkend har.

1. bijna. 2 gekheid. 3. in zijn vuistje lachte. 4. op goed geluk af. 5. wildeman, bos-
chduivel. 6. attrapeert. 7. opheffen. 8. uitzichten. 9. poos. 10. verder. 11. bagatel. 12. 
op zijde. 13. ’t is verbeelding. 14. uithijschen. 15. naar den kelder. 16. ik vertrouw 
jelui geen zier. 17. steen. 18. edelsteen. 19. genoodigd. 20. wie. 21. naar omlaag

(Provincie Groningen.	Naar een hs. van 1800-1804 [zie nr. 1] in de volkstaal over-
gebracht door JOH. ONNEKES)

Varianten. Vergelijk: GRIMM, Märchen,	 Bd. III, 162 vlgg. (Anm. zu N° 91); 
KÖHLER, Kl.	 Schriften	 I, 293. Voor verschillende onderdeelen van dit verhaal: 
SWANNEBLOMMEN, Jierboekje	for	1898, 24 vlgg; voor de drakentongen die als 
bewijs dienen: Zschr.	f.	Volkskunde VI, 75; KÖHLER, a.	w.	304, 399; DE MONT en 
DE COCK, Vl.	Wonderspr.	N° XXXVI, enz.

5. Van ’n vent dei nait wis wet bang weez’n was AT 326
Was ainmoal ’n boer mit drei zeuns. Olste en jongste moz’n ’s nachts op schoap’n 
paz’n, ’n hail stuk weegs van hoes. Zai kloug’n d’r over, dat ze zoo veul over-
last har’n van ’n groote, zwarte kerel, dei alle nacht’n kwam en heur ’n schoap 
ofstool. Middelste zee, dat hai wel rais ’n nacht oppaz’n wol; hai zol dei zwarte 
kerel wel krieg’n. 
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“Hm!” zeed’n anner’n, “wat zoep’nbrei 
(1) al nait vudt (2) en dat nog wel zunner 
stroop! (3)” 
Maor as hai d’r oarighaid aan har om ’n 
nacht bie schoap’n te schiller’n (4), hai 
ken zien zin wel krieg’n: zai wol’n wel 
rais ’n keer vrei.
Volg’nde nacht trok vent er mit schoap’n 
op oet. Oet veurzörg nam hai ’n vatje 
branwien mit en ’n oortskop (5). Hai har 
bie zien schoap’n ’n mooi lam, dat krieg 
nog nait goud volg’n kon25 en dat hai 
droag’n mos.
Dou hai op plak kwam doar schoap’n 
waaid’en moz’n, kwam zwarte kerel d’r 
ook al aan. 
“Dat lam wil ik hem’n,” zee kerel. 
“As Poask en Pinkster op ain dag koom’n 
en kalver op ’t ies dans’n,” zee vent. 
“Hes branwien?” vroug kerel, dei ’t vatje 
ien ’t oog kreeg. 
“Jao,” zee vent, “beste.” 
“Geef mie den eerst rais ’n goue klok (6): 
mien hals is zoo dreug as zoagmeel.” 
“Goud,” zee vent, “dat ken wel,” en 
tapte hom zien oortskop vol. ’
’t Smoakte hom stomme lekker en hai 
vroug om meer. Zai dronk’n ’t vatje mit 

’nkanner leeg, maor zwarte reus kreeg er wied genog ’t maiste van en worde zoo 
doen (7) as ’n kroai, zoodat hai goan noch stoan kon. Vent kreeg zien mes en snee 
hom kop of, dei hai ien ’t zand begrouf. ’s Mör’ns trok hai weer noa hoes en dou 
zien bruirs bie hom kwam’n was ’t eerste dat zai vroug’n, hou ’t ofloop’n was. 
“Goud,” zee hai, “kerel wol mien lam hem’n, maor ik heb ’t nog.” 
“No,” zeed’n zai, “as ’t zoo goan is, mos doe d’r vannacht maor weer hen.”
“Nee,” zee vent, “ik wil ’rais aan ’t raaiz’n en zain wat bang weez’n is. Ie huiv’n 
ook nait bang meer te weez’n veur dei zwarte kerel; dei is dood en zel joe gain 
kwoad meer doun. Ie ken’n hom doar en doar vien’n en zien kop legt ien ’t zand 
begroav’n.”

Geromantiseerde	afbeelding	van	een	man	die	op	
bed	zijn	gezin	sprookjes	vertelt	
(Prentencollectie	G.J.	Boekenoogen,	ca.	1900;	
archief	Meertens	Instituut).

25 Dat nog niet goed kon meekomen.
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Vent ging op raais en kwam bie ’n boereploats, dei aan ’n kerkhof ston’. Hai 
vroug, of ze doar ook wiz’n (8) wat bang weez’n was. 
“Jaowel,” zeed’n ze, “wie deur’n (9) noa tien uur nait meer over ’t kerkhof 
loop’n, want den spoukt ’t doar alleriezelkst.” 
“No, den mout ik doar ’rais ’n nacht weez’n,” zee vent. 
“Allerbestig goud,” zee boer, “den kens tegeliek op mien koi’n paz’n.” 
“Da’s ofsprook’n,” zee vent en trok ’s nachts noa ’t kerkhof. 
Veur wizzighaid26 nam hai ’n polsstok mit. Dou hai aan anner kant van ’t kerkhof 
kwam, von’ hai doar ’n toavel mit ’n stuk of wat heer’n d’r om tou, dei aan ’t 
koartspeul’n waz’n. Zai vroug’n hom, of hai ook mitspeul’n wol. 
“Jaowel,” zee hai, “maor ’k heb nait veul geld ien buus.” 
“Da’s niks,” zeed’n ze, “zooveul geld zel’n wie ’nkanner ook nait ofwin’n.” 
Zai speuld’n mit ’nkanner en hai won van aine heer ’n stooter.27 
“No mou-je mie ook betoal’n,” zee vent, maor heer schiende d’r nait veul nucht 
(10) aan te hem’n en lachte hom oet. 
Vent, oarig kört veur kop (11), kreeg zien polsstok en sloug er mank (12), dat 
lap’n d’r of vloog’n. Maor ien ’n omree (13) versmolt’n heer’n ien ’nkanner en 
word’n mit ’nkanner tou áín persoon. 
“Zoo,” zee vent, “ik mout zeg’n, ie ben’n dubbelde mensk’n: ie ken’n ien meer 
en ie ken’n ook ien ain,” en hai ging ziensweegs. 
’s Mör’ns kwam hai bie boer en dei vroug, hou ’t ofloop’n was. 
“Och, wat zol ’t weez’n,” zee hai, “d’r hol’n (14) schelms en gouwdaiv’n op ’t 
kerkhof tou (14), niks anners. Ik heb van ’n soortige heer ’n stooter won’n mit 
koartspeul’n en dou ’t er op aankwam, wol hai mie nait betoal’n.” 
“No,” zee boer, “as doe deurse den mos vannacht maor weer wacht hol’n.” 
“Nee,” zee vent, “van deur’n is gain sproake, maor ’t is mie moite nait weerd: 
’t ben’n maor schelms en gouwdaiv’n doar op ’t kerkhof en dei ken’n mie nait 
leer’n wat bang weez’n is. Ik trek wieder.”
Hai raaisde verder en kwam bie ’n börg van ’n heer en zien eerste vroag was doar 
weer of ze ook wiz’n wat bang weez’n was. 
“No,” zee heer van börg, “of wie dat ook wait’n; ik heb aan börg ’n koamer, doar 
deur’n wie ’s nachts nait ienkoom’n, want doar is ’t lang nait pluus.” 
“No,” zee vent, “den mout ik doar ’rais ’n nacht weez’n, misschain komm’n 
spouk’n den wel veur ’n dag.” 
“Goud,” zee heer, “as-t-er drei nacht’n woakse en den nog leefse, zelt mien doch-
ter hem’n of honnerd dukoat’n geld.” 
“Bestig,” zee vent, en dou ’t oav’nd worde ging hai ien spoukkoamer en zee 
teeg’n heer, dat hai hom wat meel en vet, törf, holt en kuz’ns (15) bezorg’n mos; 

26 Voor de zekerheid.
27 Stuiter (munt van 12,5 cent).
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hai wol pankouk bak’n en wat bair wol hai ook wel hem’n. 
“Goud,” zee heer, “bair is er genog ien keller en doar kens hier oet koamer ien 
koom’n; ’t anner ze’k die hoal’n.” 
Dat dee hai en dou ging hai vo’t en trok deur op slöt. Vent ging ien keller om wat 
bair te tap’n en von’ doar ’n trilbil bie ’t vat stoan te tril’n. 
“Doe bis kold, mien jonge,” zee hai, “goa maor noa mien vuur en warm die wat; 
’k heb boov’n ’n mooi vuurke aan.” 
Trilbil zee niks en verrepte hom nait. 
“lk zai ’t wel,” zee vent, “doe bis stief verkleumd; tan’n zit’n die op ’nkanner 
vroor’n; ik zel die wel help’n,” en hai droug hom noa ’t vuur en lag hom op 
kuz’ns deel (16).
Dou begunde hai te pankoukbak’n; maor dou hai ’rais omzag, zag hai dat ’r ’n 
toavel ien koamer ston’ mit ’n pe’tij (17) heer’n d’r om tou.	Trilbil, dei bie ’t vuur 
lag, sprong knaphandig over en en ging bie toavel zit’n. Heer’n vroug’n vent, of 
hai ook miteet’n wol. 
“Joawel,” zee hai, en dou hai zag dat dei heer doar hai ’n stooter van won’n har 
mit koartspul d’r ook bie was, zee hai: “Ik wil laifst bie dei heer zit’n, doar ’k 
stooter van won’n heb.” 
“Nee,” zeed’n ze, “doar ken nait van ienkoom’n, da’s ’n veul te groote meneer 
veur die.” 
“No,” zee vent, “den is ’t ook goud: dei stooter zel mie ook gain kold winter 
moak’n.” 
Dou hai aan toavel zat, wol’n ze hom	kop onner toavel druk’n. 
“Nee,” zee vent, “dat gaait maor zóó nait,” sprong op, kreeg vuur van heerd en 
gooide heur dat ien heur witte proek’n. 
Heer’n laip’n schudkop’nd op ’n sjuggeldrafke koamer oet.
Dou’t mörn word’n was, kwam heer van börg bie hom en vroug: “Leefs doe nog?” 
“Jao”, zee vent, “woarom zo’k nait leev’n? Maor ie hem’n mie doar vannacht 
mooi bedroog’n.” 
“Hou dat zoo?” vroug heer. 
“Wel,” zee vent, “ielu wol’n mie kop onner toavel druk’n, maor ik was joe te 
gouw of en heb joe vuur ien joen proek’n gooid en dou ben-je oprukt.” 
“No,” zee heer, “zoo woar as ik hier stoa, ik heb d’r nait bie west.” 
“No,” zee vent, “’t is mie ook krekt gelieke veul, of ie d’r bie west hem’n of nait.” 
Heer zee woarheid: hai har er warkelk nait biewest en er dus gain schuld aan.
Dag ging veurbie en dou ’t oav’nd worde en hai weer ien spoukkoamer zol, zee 
hai: “No mou’k helfte meer van al’ns hem’n as gusteroav’nd.” 
“Dat ken wel,” zee heer, brocht hom mit zien zoak’n ien koamer en dee, dou hai 
vo’tging, deur weer op slöt. Dou hai ien keller kwam, ston’ trilbil alweer bie ’t 
vat te siek’n (18). 
“Jao, mien jonge,” zee vent, “zoo makkelk as gusteroav’nd gaait ’t no nait, ik zel 
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die no nait weer droag’n,” en hai schopte hom ien drei schop’n tou keller oet noa 
’t vuur en lag hom doar weer op kuz’ns deel.
Dou zol hai weer aan ’t pankoukbak’n; maor hai was nog nait aan gang of toa-
vel ston’ alweer kloar mit heer’n d’r om tou. Trilbil verachterde hom nait (19), 
sprong van kuz’ns of en vougde hom bie toavel. 
“’k Mout zeg’n,” zee vent, “hou slapper kerel, hou stiever eter.” 
Dou vroug’n heer’n hom weer, of hai ook mit heur eet’n wol. 
“Jaowel,” zee hai, “maor ik wil laifst bie dei meneer zit’n doar ’k ’n stooter van 
won’n heb.” 
“Jao, ofs doe dat al laifst wilde, doar mos maor nait verder over proat’n; doar ken 
doch niks van ienkoom’n,” zeed’n zai. 
“No,” zee hai, “’t is mie ook allieke veul om dei stooter; dei cent of wat zel mie 
nait arm of riek moak’n.”
Dou hai bie toavel zat, wol’n ze hom weer kopke-onner druk’n, maor hai was 
heur veur tweide moal te gouw of, kreeg kool’n vuur van heerd en gooide heur ’t 
ien heur witte proek’n en zai laip’n annermoal schudkop’nd op ’n sjuggeldrafke 
koamer oet.
’s Mörns kwam heer van börg weer bie hom en vroug: “Leefs doe nog?” 
“Joa,” zee vent, “woarom zo’k nait leev’n? Maor ie hem’n mie vannacht weer 
mooi bie bain had.” 
“Hou dat zoo?” vroug heer. 
“Wel,” zee hai, “dou ’k mit joe eet’n zol, wo-je mie weer kop onner toavel 
druk’n; maor ’k was er zulms (20) bie en veur dat ie d’r om docht’n, har ’k joe 
weer vuur ien joen witte proek’n gooid en kon-je ophoupel’n.”
“No,” zee heer, “mags ’t loov’n of nait, maor zoo woar as ’k hier stoa, ik ben er 
nait bie west.” 
“’t Is mie ook krekt gelieke veul,” zee vent, “of ie d’r bie west hem’n of nait; dat 
hei-je op joen aig’n verantwoording. No nog ain nacht en den mag ie betoal’n.”
Dou oav’nd kwam, zee hai dat hai weer helfte meer mithem’n mos as veurige 
oav’nd. 
“Goud,” zee heer, “al wilt van elks ook nog helfte meer hem’n, dat kens mit alle 
soort’n van laifde krieg’n.” 
Hai brocht hom weer noa zien koamer en dee deur weer op slöt. Dou vent ien 
keller kwam, was trilbil al weer present. 
“Hes al wat wacht, mien jonge?” zee vent, “hol die maor koestie: ain, twei, drei!” 
en hai schopte hom weer ien drei schop’n noa ’t vuur tou.
Dou zol ’t pankoukbak’n weer aangoan, maor hai was nog nait aan ’t wark, of doar 
kwam ’n vörl28 van ’n kerel te schöstain oetval’n mit ’n bain er aan, dou nog ’n vörl 
mit ’n bain, dou ’n vörl mit ’n arm en dou nog ’n vörl mit ’n arm en ’n kop. 

28 Vierendeel, kwart.
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“’k Heb voak heurd,” zee vent, “dat vair vörls ain haile moak’n,” en op slag 
bakt’n dei vair vörls aan ’nkanner en word’n ’n haile kerel. 
Dou zee vent: “’k Mout zeg’n, ie ben’n dubbelde mensk’n: ie ken’n ien vair’n en 
ook ien ain.” 
’n Oog’nblik loater kwam er ’n halve kerel oet schöstain val’n mit twee bain’n 
d’raan en doarnoa ’t boov’nstuk mit arms en kop. 
Vent zee weer: “’k heb voak heurd, dat twei halv’n ain haile moak’n;” en baaide 
halv’n bakt’n aan ’nkanner en word’n ’n haile kerel.
“Nou,” zee vent weer, “ik mout nog ainmoal zeg’n, ie ben’n dubbelde mensk’n: 
ie ken’n ien twei’n en ook ien ain.” 
Dou hai omzag ston’ toavel alweer kloar, mit heer’n d’r om tou; maor d’r waz’n dizze 
raais nait zoo veul as veurige baaide keer’n; doch doarenteeg’n wel viefentwintig 
bedaind’n, dei of en aan laip’n. Heer’n vroug’n hom weer, of hai miteet’n wol. 
“Jaowel,” zee hai en hai was zoo wies dat hai no nait weer vroug om bie dei 
heer te zit’n, doar hai ’n stooter van won’n har. Hai at mit heer’n en dou ’t eet’n 
bestuurd (21) was, vroug’n zai hom, of hai heur keerz’n opsteek’n wol. 
“Nee,” zee hai, “ik zel mien aig’n keers opsteek’n, steek ie joen’nt op.” 
Dou vroug’n ze hom, of hai ’rais mit heur ging. 
“Jaowel,” zee hai, en dou ging’n ze mit ’nkanner deur drei iezer’n deur’n en gooi-
d’n dei achter heur op slöt. Zai kwam’n ien ’n koamer en doar ston’ ’n schoffel 
(22). Mit dei schoffel licht’n zai ’n stain op en er kwam ’n keller veur ’n dag. 
“Ien dei keller,” zeed’n heer’n teeg’n vent, “stoan drei kist’n: ain mit juweel’n, 
ain mit gold en darde mit zulver. Wils doe d’r iengoan en help’n ons dei kist’n 
d’r oet?” 
“Nee,” zee hai, “loat ain van joelu d’r iengoan, den ken ik kist’n van boov’n 
aanvat’n.” 
Kist’n word’n oet keller hoald en dou vroug’n heer’n of hai dei bezörg’n wol. 
Dei mit juweel’n was veur heer van börg, dei mit gold veur dei ze terechtbrocht 
en dei mit zulver veur arm’n. 
“Joawel,” zee vent en pas har-d’r ’t zegd, of heer’n en knecht’n word’n maor zoo 
ien ens weg en hai bleef allain achter ien ’n duustere koamer, zunner gloaz’n en 
mit drei iezer’n deur’n d’r veur.
Dou ’t mörn worde, zag hai wat licht deur ’n gatje dat deur ollerdom ien muur 
val’n was. Hai kreeg schoffel, mouk stain’n lös en kreeg ’t gat ien ’t en zoo groot, 
dat hai d’r deur kon. Hai keek er deur en zag dat vlak onner ’t gat ’n graft was 
doar hai deur mos. Bie geluk was dei zoo goud as dreug en vent lait hom d’r 
ien val’n en laip er deur. Zoo kwam hai weer bie heer van börg, dei al noa zien 
koamer west har en nait wis woar hai bleev’n was. Hai zee teeg’n heer, dat hai no 
zien dochter of zien honnerd dukoat’n verdaind har, maor nog ’n vairtien doag’n 
raaiz’n wol; as hai d’r den nog nait weer was, moch heer zien dochter en zien 
geld wel hol’n.
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Hai ging weer op pad en kwam bie ’n boer, dei d’r ook alweer vroug, of ze doar 
ook van bang weez’n wiz’n. 
“Dat ken ’k die zeg’n,” zee boer, “doar wait’n wie hier al’ns van; wie deur’n ’s 
oav’ns noa tien uur nait deur ons hof loop’n, want den deugt ’t doar nait veul.” 
“No,” zee vent, “den mout ik doar ’rais ’n nacht weez’n, woar is dei spookerij 
ten noastenbie?” 
“Doar bie dei kromme appelboom,” zee boer. 
“Mooi zoo,” zee vent, “bezörg mie maor ’n deur en leg dei ien boom, dat ik er 
op zit’n ken.” 
Dat gebeurde, vent klom ’s oav’ns ien boom en ging op deur zit’n. ’s Nachts 
kwam’n d’r drei kerels bie boom en klom’n d’r ien op. 
Vent zee: “Ie mout’n hier nait bie mie koom’n.” 
“Wie koom’n ook nait bie die,” zeed’n zai, “maor doe bizze bie ons koom’n,” 
en zai klom’n op deur. 
Deur kantelde tou boom oet en zai vil’n mit ’nkanner op grond. 
“Ie ben’n mie ja gain mensk’n geliek,” zee vent, “ie zol’n ainmand arms en bain’n 
breek’n loat’n.” 
Kerels ging’n vo’t en dou ’t mör’n worde zee vent ien hom zul’s: “No zel’n wie 
’rais zain, woar ’t rechte spouk ainliek zit.” 
Hai houl ’n biel en ging onner bie boom aan ’t kap’n. Noa ’n slag of wat kwam’n 
d’r drei kroekjes mit geld veur ’n dag. 
“Zie zoo,” zee hai, “doar hei-je ’t spouk al.” 
Dou ging hai noa boer en dei vroug hom, hou ’t hom vergoan was. 
“Goud,” zee hai, “maor zai har’n mie doar omtrent arms en bain’n breek’n 
loat’n; maor ie huiv’n nait langer bang te weez’n, want ’t spouk heb ik mit-
noom’n. Ik zeg joe goundag, boer.”
Dou ging hai terug noa heer van börg en zee teeg’n hom: “No wo’k, as joe ’t 
goud was, joen dochter wel trouw’n.” 
“Dat ken wel,” zee heer. 
“Wee-je ’rais eev’n mit mie goan?” vroug vent, “’k wol joe wat zain loat’n.” 
“Goud,” zee heer en zai ging’n mit ’nkanner noa dei koamer, woar dei drei 
iezer’n kist’n ston’n, brook’n deur’n oop’n en brocht’n kist’n terecht.
Dou hai trouw’n zol, lait hai zien voader en baaide bruirs overkoom’n en zai bleev’n 
bie ’nkanner woon’n, en as ze nait dood ben’n, den woon’n ze nog bie ’nkanner.

1. karnemelkspap. 2. voedt. 3. De uitdrukking wordt schertsend gebezigd voor: 
Zie niet te laag op jezelf neer, gooi jezelf niet weg! 4. wacht houden. 5. maat van 
1/4 kroes inhoud, d.i. 1/3 L. 6. een goeden slok. 7. dronken. 8. wisten. 9. durven. 
10. zin. 11. kort aangebonden. 12. tusschen. 13. in een amerij, in een ommezien. 
14. houden verblijf. 15. kussens. 16. neer. 17. partij, aantal. 18. rillen. 19. bleef niet 
achter. 20. zelf. 21. gedaan. 22. spade.
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Varianten. Vergelijk: WOLF, Niederl.	Sagen, 517;	DE MONT en DE COCK, Vl.	Ver‑
telsels, N°121; DlJKSTRA, Uit	Friesl.’s	Volksl. 2,	59 vlgg.; GRIMM. Märchen.	Bd. 
III, 9 vlgg. (Anm. zie N°4); KÖHLER, Kl.	Schrrften, I, 68; SCHAMBACH-MÜLLER, 
Niedersachs.	 Sagen,	 272 vlgg.	 GRUNDTVIG, Dänische	 Volksmärchen, (vert. D. 
Strodtmann), II, 186 vlgg.

6. Van ’n schipper en ’n hond VDK 443*
Was ainmoal ’n schipper dei zien schip verloor en op ’n stuk holt er van aan land 
dreef. Hai was hail smoek (1) onner ’t geval en zat maor zoo wat hen te smoez’n 
(2) op ’t strand, dou er ’n hond bie hom loop’n kwam, dei hom vroug wat hom 
scheelde. 
“Och,” zee man, “wat mie scheelt ken gain hond verhelp’n.” 
“Dat kon-je nait wait’n, schipper,” zee hond, “zeg mie ’t maor.” 
Schipper mainde dat hai ’t mit duvel te doun har, maor hai mos ’t kwiet weez’n 
en vertelde zien ongeval. 
Dou zee hond: “Bestel jao maor ’n nei (3) schip: ik zel ’t wel betoal’n.” 
Schipper lait hom beproat’n en dou ze mit ’t schip aan ’t bouw’n waz’n, laip hond 
’r onopholdeliek bie om. Dou ’t kloar en betoald was gaf hai schipper geld om ’t 
op te tuug’n en om volk te huur’n en eet’n en zoo wat te koop’n. 
Dou al’ns veur ’nkanner was zee hond: “No mout ik ook mit voar’n.” 
“Goud,” zee schipper en zai stook’n mit ’nkanner van wal. 
Dou ze ien zee waz’n zee hond: “Ie mout’n maor al noordwoarts aan hol’n.” 
“Goud,” zee schipper. 
Noa drei doag’n zee hond: “Ie mout’n joe d’r op kloar moak’n, dat wie toesterg 
(4) weer krieg’n. D’r komt ’n störm van annerhalf etmoal.” 
Dou störm over was zee hond: “No hol’n we ’n tied lank mooi weer.” 
Noa ’n toer zee hai weer: “No krieg’n wie ’n störm van drei doag’n.” 
Schipper mouk al’ns weer kloar om störm deur te stoan en dou dei veurbie was 
zee hai: “No hewwie ’n lange tied mooi weer te verwacht’n.” 
Ien ’t en zee hai: “No krieg’n wie nog’n zwoare störm, dei wel ’n week lank 
duur’n zel: ie mout’n maor veur ’t anker gooi’n.” 
Schipper gooide ’t veur anker en zai kwam’n störm gelukkig te boov’n. 
“Zie zoo,” zee hond, “no hol’n wie zoo lank mooi weer as wie op zee ben’n.” 
Dou ze ’n oarige (5) lange tied zaaild har’n, vroug hond: “Zai-je ook hoast land?” 
“Nee,” zee schipper.
“Ie mout’n veural noordaan zaail’n,” zee hond. 
Noa ’n dag of wat vroug hond op nais (6): “Zai-je nog hoast gain land?” 
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“Nee,” zee schipper, “land nait, moar wel ’n groot vuur,” en hai docht nait anners 
of zai vour’n regelrecht noa hel. 
“Dat is gain vuur,” zee hond, “dat is mien voaders kastail, dat is van kloar loeter 
gold en doar schient zun op.” 
Zai zaaild’n nog ’n dag of drei en dou kwam’n ze bie land, maor zai kon’n d’r 
nait dicht bie koom’n mit ’t schip, omdat ’t woater nait daip genog was. 
Dou zee hond: “Kom, schipper, wie goan aan land,” en zai ging’n ien ’n boot en 
roid’n noa land. 
Hond ging mit schipper noa ’t kastail. Doar was anners gain mensk te beken’n 
as zai mit heur baaid’nt, en ain van heur was nog maor’n hond. 
“No mouje nog drei kwoaje nacht’n deurstoan,” zee hond, “maor ie mout’n joe 
maor doodstil hol’n.”
“Goud,” zee schipper. 
Dou nacht aankwam en keerz’n opstook’n waz’n, rouk haile koamer vol volk. 
Zai kreeg’n schipper te pak’n en ging’n mit hom aan ’t koatsebalj’n. Dat duurde 
haile nacht deur, zoodat schipper ien ’t en hoast nait meer wis dat hai ien wereld 
was. Dou ’t dag worde, was al ’t volk weg en waz’n hond en hai weer mit heur 
baaid’nt. Zai bleev’n dei dag ook mit heur baaid’nt en zag’n gain mensk, maor 
dou ’t weer oav’nd word’n en keerz’n opstook’n waz’n, ging ’t weer krekt as 
veurige nacht en darde nacht van desgeliek’n. 
“Zie zoo!” zee hond, dou ze ’s mör’ns van vairde dag weer mit heur baaid’nt waz’n, 
“no is ’t schroabie ien order,”29 en zai ging’n mit ’nkanner ien ’n anner koamer. 
Doar lag ’n groot slagzweerd op ’n toavel en hond zee: “Doar mou-je mie kop 
mit ofhouw’n.” 
“Nee,” zee schipper, “dat ken ’k nait doun: doarveur heb ’k veul te veul aan die 
te dank’n en veul te veul verplicht’ns aan die.” 
“No,” zee hond, “as ie mie kop nait ofsloag’n wil’n den mout joen aig’n kop ’r of.” 
“No, ien Gods noam,” zee schipper, kreeg’t zweerd en hiw hond kop of, en op 
slag verannerde hond ien ’n mensk. 
“Zai-je,” zee hai, “no is ’t ja veul beter, dat ik kop ofkreeg’n heb as ie: ik ben er 
deur ien ’n mensk verannerd en ie waz’n d’r nait ainmoal ’n hond deur word’n. 
’t Geval is dat mien voader mie op ’n keer mit malle kop verwenscht het om ien 
’n hond verannerd te word’n en op menair, zoo as ’t no goan is, mos ’k weer ien 
’n mensk ompokkeld (7) word’n.
Dou was schipper hail blied en hai kreeg van zien kammeroad zooveul geld dat 
hai zien haile leev’nd (8) genog har en hai aanveerde welgemoud zien terugraais.

1. bedrukt. 2. tobben. 3. nieuw. 4. ruw, onstuimig. 5. aardig. 6. opnieuw. 7. met 
moeite vervormen. 8. leven

29 Nu is het bijna in orde.
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Varianten. Dat een dier, na iemand geholpen te hebben, zich door hem laat 
dooden (meestal door het afslaan van den kop) en dan in een mensch (prins of 
prinses) verandert, is een trek die in tal van sprookjes voorkomt. Vergelijk b. v.: 
JOOS, Vert.	v.	h.	Vl.	Volk 1. N° 79 (kat); DE MONT en DE COCK, Vl.	Wonderspr. 
N° 5 (kat); KNOOP, Volkssagen	aus	Hinterpommern, 194 vlgg. en 199 vlgg. (kat); 
SCHLOSSAR, Kultur‑	und	Sittenbilder	aus	Steiermark,	213 vlgg. (kat); GRUNDT-

VIG, Dänische	 Volksmärchen, II N° 1 (paard); POESTION, Lappländische	 Mär‑
chen, N° 21 (paard); SCHAMBACH-MÜLLER, Niedersächs.	Sagen, 268 vgl. (muis) 
en 368	 (kat) en de verwijzingen aldaar, alsmede bij GRIMM, Märchen	 III, 113	
(Anm. zu N° 63).

7. Van ’n olle schipper AT 1358C & AT 1358B

Was rais ’n olle schipper, dei mit zien schuit op zee vour. Hai kreeg störmsweer, 
wacht’n (1) sloug’n over ’t dek en ien ’t en ’t schip ien stuk’n. Schipper redde 
hom op ’n stuk holt en dreef doarmit aan land. D’r kwam ’n groote wacht en 
sloug hom teeg’n scharmpoal’n (2) aan dei veur diek ston’n. Hai kreeg ’n poal te 
pak’n en klousterde aan land. Krekt vloog er ’n zeemiw stoef (3) aan hom lans. 
Hai greep hom ien vlucht en stook hom ien buus. Dou kwam ’n boer mit ’n 
woag’n diek lans joag’n en schipper vroug dei, of hai mitvoar’n (4) moch. 
“Nee,” zee boer, “dat ken nait best dizze raais: moar ik zai dat ie nat ben’n; mien 
ploats staait hier vlak bie; goa doar hen en zeg teeg’n mien vrouw, dat ie joe wat 
dreug’n mout’n bie ’t vuur en dat zai joe wat te eet’n geft.”
Dou schipper ien boer zien hoes kwam, zat er ’n Roomsche pestoor bie vrouw. 
Schipper dee zien bosschop (5) en vrouw zee dat hai maor op zoller goan mös. 
Man kröste30 mit zien natte pak op zoller en dou hai doar was zag hai deur ’n glief 
(6) tusk’n plank’n wat er ien koamer veurvil. Pestoor en vrouw waz’n van plan 
aan ’t dikdak’n (7) te goan. Zai brocht ’n povverd (8), ’n stuk broad’n vlaaisch en 
drei vlesschen wien op toavel. “Hè,” docht schipper, “dat liekt wat; ’k wol dat 
’k miteet’n moch,” en ’t woater laip man om tan’n, want hai har ien gain twei 
doag’n wat anners over toom had as ’n stuk hardbrood.
Onverwachts, en veur zien vrouw en pestoor veul te gouw, kwam boer thoes. Dou 
vrouw hom aankoom’n heurde, brocht zai ain, twei, drei povverd ien schud’lko-
amer (9), ’t vlaaisch achter op schud’lkoamer en vlessch’n wien ien melk’nkoamer. 
Praister kroop ien ’n kist, dei bie deur ston’. Dou boer ien koamer kwam, was 
al’ns krekt beredderd; maor schipper har deur zien glief ook krekt al’ns zain. 

30 Ging.
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Boer vroug zien vrouw: “Woar is dei olle schipper, dei ’k hier hen stuurd heb om 
hom wat te dreug’n en wat te eet’n?” 
“Dei is op zoller,” zee ’t wief, “doar wol hai laifst hen.” 
“Zoo,” zee boer, “no, hoal hom den maor ’rais heer.” 
Schipper kwam van zoller of en kreeg ’n stoul bie ’t vuur. Dou ’r ’n oog’nblikje 
zeet’n har, gaf er zien miw, dei ’r nog ien buus har, ’n kniep, zoodat ’t baist 
begunde te schriw’n. 
“Wat hei-je doar bie joe?” vroug boer. 
“’n Woarzegger,” zee man en lait zien vogel nog ’rais ’n moal schriw’n. 
“Wat zegt hai doar den?” vroug boer. 
“Hai zegt,” zee schipper, “dat ’r ien schud’lkoamer ’n povverd staait.” 
“Dat zal ’r wel nait road’n hem’n,” zee boer, “wie hem’n ien gain twei joar ’n 
povverd had; maor maaid ken veur oarighaid wel ’rais zain, wat er van aan is.” 
Maaid ging hen en kwam terug mit ’t bericht dat er goud en wel ’n povverd ien 
schud’lkoamer ston’.
“Da’s oarig,” zee boer, “no dei povverd ken’n wie wel bruuk’n: hoal hom moar 
heer, maaid.” 
Maaid brocht povverd op toavel. Schipper lait zien miw weer schriw’n en boer 
vroug: “Wat zegt hai no den?” 
“Hai zegt,” zee schipper, “dat er ’n stuk broad’n vlaaisch achter schud’lkoamer 
staait.” 
“Dizze raais het hai vast mis,” zee boer, “wie hem’n ien gain drei joar broad’n 
vlaaisch ien hoes had; maor maaid ken makkelk zain.” 
Maaid ging hen en kwam terug mit bosschop: “Staait ’n mooi stuk vlaaisch achter 
op schud’lkoamer.”
“’t Wordt mie dol genog,” zee boer, “hoal ’t maor op toavel, maaid, ’t zel wel 
goud smoak’n bie povverd.” 
’t Vlaaisch kwam op toavel, maor schipper was nog nait te vree en weer schriwde 
zeemiw. 
“Joen woarzegger wait nog wat,” zee boer, “wat het ’r no nog?” 
“Hai zegt, dat er drei vlessch’n wien ien melk’nkoamer stoan,” zee schipper. 
“’k Zol zeg’n, dat ’t nait kon,” zee boer, “wie hem’n, ’k wait nait ien hou lank 
gain wien ien hoes had; maor mos maor weer zain, maaid.” 
Maaid ging hen en joawel, vlessch’n wien waz’n ook present. 
“’t Is verboaz’nd,” zee boer, “as ’k er zulms nait bie was, zo’k ’t nait loov’n ken’n: 
dei woarzegger is geld weerd; mos vlessch’n maor weer op toavel brengen, maaid; 
’n glas wien valt goud bie ’t eet’n.” 
Wien kwam op toavel. Boer zien vrouw zee niks, maor zag zoo lelk (10) as ’n pach-
ter op zwart zoad. Zai begreep dei woarzeggerei wel, maor dus (11) niks zeg’n.
Onner ’t eet’n vroug boer aan schipper wat hai veur zien waorzegger hem’n wol. 
“’n Peerd mit ’n woag’n en dei olle kist, dei doar bie deur staait,” was ’t antwoord. 
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“Da’s akkoord,” zee boer, en noa ’t eet’n sjouwd’n ze kist op woag’n en spand’n 
doar ’n peerd veur.
Schipper har ’t hoastig en trok of: hai wol er maor nait bie weez’n, dat boer op 
zien aig’n holtje ’n prouf nam mit woarzeggerei van zien Hörnhoester hoan (12), 
dei der hom zoo duur ien moag smeerd har. 
Hai vour diekweg lans en noa ’n pooske zee hai: “Kom, dei olle kist is maor bal-
last, dei wi’k ien zee gooi’n.” 
Praister, dei nog altied ien kist zat en ’t nait te best noa zien zin har, worde 
benouwd en raip: “Loat mie d’r oet! Loat mie d’r oet!”
“’t Is ja krekt, of er ain ien kist zit,” zee schipper,31 “stellig ’n gouwdaif, dei boer 
besteel’n en misschain wel vermoord’n wol: no, dei mout maor mit ien ’t woater.” 
Dou hai nog ’n luddik endje voar’n har, hil hai stil en zee: “Hier mout ’t maor 
weez’n, hier ken ’k kist ’t best van woag’n of en ien zee krieg’n.” 
Praister begunde weer te jammer’n en raip: “Ach, loat mie d’r oet, loat mie d’r 
oet! Zel joe zooveul geld geev’n as joen peerd trek’n ken.” 
“Doar wordt ’t anners van,” zee schipper, “dat ken ’k nait ofsloag’n.” 
Hai mouk kist oop’n en tierde hom (13) hail verwonnerd dat hai pestoor zag. 
“Wel, menheer pestoor, zit ie doar ien? Ie hem’n joe al ’n oarig logies oetzocht, 
mou’k zeg’n en ’k har omtrent ’n schipper van joe moakt ook. No ’t is nog goud 
veur joe ofloop’n en wie zel’n maor vo’t noa joen hoes voar’n, den ken’n wie 
doar ons zoakjes oet ’nkanner moak’n. Zoo lank mou-je maor ien kist bliev’n.” 
Hai vour noa pasterei en kreeg doar zien geld.
Dou vour hai noa ’n harbarg en vroug of hai doar wel wat bliev’n kon. Dat kon 
noatuurelk wel, zoo lank as hai maor geld op zak har, en hai bleef doar. En hai 
verpierewoaide en verkatjeflikte doar ien ’n korte tied al zien geld en zien peerd en 
woag’n op koop tou, op achtehalf cent noa. Doar kofte hai veur ’n half stuver schiet-
kruud,32 veur ’n half stuver stempelkruud en veur ’n half stuver stoet (14) veur. 
’s Oav’ns zee hai teeg’n kastelains maaid, woar hai hail groot mit was: “Goa doe 
maor noa ber” en schipper bestreek ’t vuur (15). Dou hai dat doan har, streuide 
hai wat schietkruud om heerd tou, at zien stoet op en ging ook noa ber.
Annerdoagsmörns kwam maaid bie askedob (16) om keers aan te steek’n; maor 
pas was ze d’r mit te wark, of zai begunde te schiet’n33 dat joe ’t ’n oard har en 
kon keers nait aankrieg’n. Zai raip knecht om heur te help’n, maor pas was dei 
d’r mit aan gang, of hai mos ook krekt as maaid. Hai raip vrouw en dei perbairde 
’t ook; maor ’t was weer dik mis. Zai raip heur man. Dei kwam en ’t laip mit hom 
ook al niks beter of as mit anner’n. 

31 In de tekst staat ten onrechte: boer.
32 ’Schijtkruid’.
33 Winden laten.
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“Wel verdroaid!” zee hai, “hou mou-wie doar mit aan?” 
Ien ’t en zee maaid: “Wie hem’n hier nog ’n domenie ien hoes: da’s ’n eerwoardig 
man: dei zel keers doch wel opkrieg’n ken’n zunner dat hai zoo onfersounelk 
van achter’n mout.” 
Domenie kwam, deftig en eerwoardig genog, maor ’t hulp hom niks: ’t laip mit 
hom gain hoar beter of as mit anner’n. Zai word’n kant verleeg’n mit ’nkanner. 
Maaid zee: “’k Wol om vief-en-twintig guld’n dat ’t over en keers op was.” 
“Ik om vieftig,” zee knecht. 
“Ik om honnerd,” zee vrouw. 
“Ik om tweihonnerd,” zee kastelain 
“En ik heb er vairhonnerd veur over,” zee domenie. 
Dou zee maaid: “Wie hem’n hier nog ’n olle schipper, wel (17) wait of dei d’r 
gain road op wait; ik zel hom hoal’n.” 
Schipper kwam en zai beloofd’n hom ’t geld dat zai oetsprook’n har’n as hai heur 
help’n kon. 
“Da’s goud,” zee hai, “ik zai d’r wel kloar’n tou,” en hai streuide wat stempel-
kruud om heerd tou. 
Dou was ’t weer kloar en kon’n ze keers aankrieg’n. Schipper kreeg zien geld, 
maor dou joug’n ze hom ’t hoes oet, want zai begund’n d’r arg ien te krieg’n, wel 
(17) heur dei pots bakt har.
Hai trok noa ’n anner harbarg en verzoop en verzwierde doar weer zien geld; hai 
was haile doag’n zoo doen (18) as ’n kakstoul en lag veur miroakel ien ’t stroo. 
Ien ’t en kwam zien wief d’r mit ’n schietkoar34 op of, sleepte hom doar op en 
kroide hom noa hoes.

1. golven. 2. zeewering van palen. 3. rakelings. 4. meerijden. 5. boodschap. 6. 
spleet. 7. smullen. 8. zeker meelgebak. 9. bergplaats van het vaatwerk. 10. leelijk. 
11. dorst. 12. Hornhuizer hoenders is een schertsende naam voor: zeemeeuwen. 
13. toonde zich, hield zich. 14. brood. 15. rekende het vuur in. 16. aschkuil. 17. 
wie. 18. dronken.

(Prov. Groningen. Naar een hs. van 1800-1804 in de volkstaal overgebracht door 
Joh. ONNEKES.)

Varianten. Vergelijk: KÖHLER, Kl.	Schriften I, 252; GRIMM, Märchen	III, 109 vlg. 
(Anm. zu N° 61); DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 85.

34 Kruiwagen voor mest.
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8. Van Grootoog en Klaainoog AT 1535 & AT 1875
Waz’n rais twei neefs; ain haitte Grootoog en anner Klaainoog. Zai waz’n baai-
den boer, maor Grootoog har ’n groot spul (1) en molk ’n stuk of twaalf koi’n 
en Klaainoog was maor ’n luddik keuterboerke en har ain kou. No wol ’t onge-
luk dat Klainoog zien kou wat aan schoemsche kant was (2) en no en den ien 
Grootoog zien land kwam. 
Grootoog gong noa zien neef en zee: “As dien kou mie dat nog ainmoal weer 
bakt, den steek ik hom dood; doar kens dien reek’n maor noa moak’n.” 
“’k Ken er nait meer aan doun,” zee Klaainoog, “’n mensk mout doun wat hai 
nait loat’n ken.”
’t Hil nait lank aan, of kou kwam weer ien Grootoog zien land en Grootoog hil 
zien woord en stook kou dood. Dou Klaainoog ’t gewoar worde zee dei d’r nait 
veul van, maor ging hen en vilde zien baistje. Dou ’t vel dreug was, pakte hai ’t 
op ’n koar (3) en ging er mit op raais, noa ’t mart (4). Hai mos deur ’n bosch en 
dou hai doar ’n endje ien op was, worde hai ’n koppeltje kerels gewoar, dei ’t zoo 
drok har’n mit geldtel’n dat ze hom nait zag’n. 
“Wacht!” docht Klaainoog, “van dei cent’n ken ’k ook wel ’n handjevol bruuk’n: 
ik zel rais zain, of mien kouvel mie doar ook aan help’n ken.” 
Hai sloug ’t vel om hom tou, zoodat hai d’r kop en oor’n ien zat en dou sprong 
hai mit ’n allermiesroabelst gehoel en gebrol op kerels of. Dei word’n kel (5) as 
hoaz’n, dou ze zoo’n iezelk baist op heur ofkoom’n zag’n, en nam’n hak’n op 
(6) en lait’n van schrik en verheerdhaid heur geld leg’n. Klaainoog, nait links, 
grobbelde ’t gouw op en gooide ’t ien koar, smeet ’t kouvel d’r overhen, zoodat 
’t nait ien ’t oog vil en mouk dou zoo gouw as hai kon dat hai mit zien koar oet 
’et bosch en noa hoes kwam.
Dou ging hai noa zien neef en vroug of hai dei zien spientvat nait krieg’n kon 
om ’t geld te meet’n dat zien kouvel hom opbrocht har. 
“Jaowel,” zee Grootoog, “kens ’t spientvat wel krieg’n, maor hou donnerkoater 
kens doe zoo veul geld krieg’n veur dien kouvel, das doe ’t mit ’t spientvat meet’n 
mozze?” 
“Jao,” zee Klaainoog, “oet kouvel’n is ’n bult geld te moak’n teeg’nswoordig, as 
ie rechte kantoor’n maor wait’n.” 
“No,” zee Grootoog, “den goa ik ook hen en slacht mien koi’n.” 
Dat dee hai, vilde heur en ging mit vel’n noa ’t mart. 
Doar raip hai: “Koop kouvel’n! koop kouvel’n!” en no en den kwam er ook wel 
’n kooper op hom of, maor gain’nt dei hom meer veur zien vel’n geev’n wol as 
ordinaire pries. 
“Da’s om gek te word’n,” docht Grootoog en hai raip: “Koop kouvel’n! koop 
kouvel’n!” dat hai d’r haisch van worde, maor ’t hulp hom niks. 
“Dei Klaainoog, dei smiegt, het mie dit bakt, maor ik zel hom d’r wel weer veur 
krieg’n,” docht hai ien ’t en en sukkelde mit zien koar weer noa hoes.
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Dou ging hai noa Klaainoog en zee hom de wacht aan (7). ’t Nacht zol hom wat 
overkoom’n, doar hai nait veul van noavertel’n zol: doar mozzer hom maor op 
kloar hol’n. 
“’k Ken er nait meer aan doun,” zee Klaainoog, “wat ’n mensk te wacht’n staait 
ken hai nait ontloop’n; maor ’t is goud, da’k ’t van te veur’n wait, den heb ’k te 
mainste kans, dat wie d’r van achter’n nog wel rais weer over proat’n ken’n.”
Hai har nog ’n olle mouder en Grootoog ook. ’s Oav’ns zee hai teeg’n ’t ol mensk 
dat ze maor rais ombuut’n (8) moz’n mit ber’n; hai har al ’n nacht of wat nait al 
te goud sloap’n kend en wol ’t wel rais op ’t anner ber perbair’n.
’t Ol mensk, dat van haile moord niks of wis, was ’t krek gelieke veul op wat ber 
zai slaip en zoo kroop Klaainoog op heur ber en zai op zien’nt.
Dou ’t nacht was kwam Grootoog bie Klaainoog zien ber, ien maining dat dei 
d’r op lag, en snee ’t ol mensk kop of. Klaainoog vernam wel wat er goande was, 
maor hil hom koestie en docht: “As ’t ol mensk om ’n luchie is (9), huif ik heur 
ook nait langer onnerhol’n; da’ster ain ding dat er veur is en mör’n zel’n wie 
verder zain.”
Annerdoags loud hai ’n vracht lapkees (10) op zien woag’n en zette zien ol 
mensk, dei hai eerst wat ophemmeld (11) en aankled en ’n doukje om hals bon’n 
har, zoodat ’t op slag nait opvil dat ze dood was en heur kop lös op hals zat, d’r 
ook ien, ging bie heur zit’n en vour mit zien vracht noa ’t mart.
’t Duurde nait lank of d’r kwam ’n soortege heer aan en vroug Klaainoog, dei bie 
’t peerd ston’, of hai kees te koop har. 
“Jaowel,” zee Klaainoog, “goat maor noa mien ol mouder tou, dei heur negotie 
is ’t zoo wat en dei het meer verstand van kees as ik; maor zai is wat doof: ie 
mout’n heur maor wat aanstoot’n, den begript ze joe beter.” 
“Goud,” zee man, ging noa woag’n en raip: “Zeg rais mouder! wat kost joen kees?” 
Om heur goud aan ’t verstand te breng’n, dat hai heur mainde, stötte hai ’t ol 
mensk mit zien handstok (12) aan. Woepsie! doar vil kop ’r of en korrelde (13) 
heer veur vout’n. 
“Wel donners!” raip Klaainoog, en tierde hom of hai man te lieve wol, “ie ben’n 
mie ja ’n beroerde kerel; stoot’n ie mien olle mouder kop of? Dat zal joe nait te 
best ofgoan, man; doar komt ’t gerecht bie te pas.”
Man ston’ doar of hai van lotje betikt was. Ien ’t en zee d’r teeg’n Klaainoog: “Breng 
’t maor nait aan, vriend! Ik zal joe zoo veul geld geev’n as ie maor hem’n wil’n.” 
Doar was ’t Klaainoog krekt om te doun, hai lait hom dus nogal gouw overhoal’n 
om veur ’n goude smak geld zoak stil te hol’n. Dou hai zien geld ien puil (14) har, 
gaf hai orders om ’t ol mensk te begroav’n en vour weer noa hoes tou.
Hai ging op nais noa Grootoog en vroug, of hai dei zien spientvat nog wel eev’n 
weerkrieg’n kon om ’t geld te meet’n dat hai veur zien olle mouder kreeg’n har. 
“Jaowel!” zee Grootoog, “maor doe bis den ook doch barst’nd fertuunlik: eerst 
hes dien kouvel zoo duur aan man brocht en no hes weer ’k wait nait houveul 
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veur dien olle mouder kreeg’n.” 
“Jao!” zee Klainoog, “ol wiev’n ben’n duur teeg’nwoordig.” 
“No,” zee Grootoog, “den moak ik mien ol mensk ook van kant: schoa komt er 
doch nooit van.”
Zoo gezegd, zoo gedoan. Grootoog mouk zien ol mouder dood en trok mit ’t 
liek noa mart. 
Doar raip hai zoo hard as hai kon: “Koop ol wiev’n! Koop ol wiev’n!” maor d’r 
kwam gain ain laifhebber om zien woar en hai trok ien ’t en weer noa hoes, glen 
(15) op Klaainoog, dei hom alweer ien graszak noom’n (16) har. Teeg’n zien neef 
zee hai, dat hai hom ien ’n zak stop’n en ien ’t woater gooi’n wol. 
“Goa dien gooi!” zee Klaainoog: “men ken nait wait’n woar ’t goud veur is.” 
Hai lait hom deur zien neef ien ’n zak stop’n en dei sjouwde d’r mit noa ’n til 
(17), om hom doar ien ’t woater te gooi’n. Dou hai dicht bie was, woar hai weez’n 
wol, schoot hom ’t ien ’t zin, dat hai vergeet’n har ’n polsstok mit te neem’n om 
zak er onner te druk’n. Hai kwam ’n slootgroaver veurbie en vroug dei of hai 
wel ’n beetje op zien zak paz’n wol. 
“Jaowel,” zee slootgroaver. 
Dou Grootoog vo’t was om polsstok te hoal’n, raip Klaainoog oet zak of sloot-
groaver hom d’r oet loat’n wol. Dei lait hom ’r oet en zai stopt’n mit heur baai-
dent zak vol braggel (18). Veurdat Grootoog weerom kwam mouk Klaainoog 
gouw dat hai weer noa zien hoes kwam.
Dou Grootoog polsstok hoald har, kreeg hai zak weer op nek en laip er mit vo’t. 
Waike (19) braggel begunde hom bie rug deel te kwak’n (20) en dou zee hai: “Jao, 
mien jonge! ofs mie beschitse of bemigse, ’t helpt die almoal niks: doe zelt er 
doch aan.” 
Zoo kwam hai bie til en smeet zak ien ’t woater. Zak zonk op slag en ’t was dus 
nait neudig om hom er mit ’n polsstok onner te druk’n. Grootoog ging weer noa 
zien hoes en kwam Klaainoog zien hoes veurbie. 
Klaainoog ston’ goud en wel ien deur en raip hom al oet de verte te gemuit: “Dat 
heb’k die ofwon’n!” 
“Dat hes doch,” zee Grootoog, “hou koms hier zoo gouw?” 
“’k Heb ’t kortste pad noom’n,” zee Klaainoog, “en ben deur ’n land koom’n, 
woar schoap’n ’n duit, swien’n twei duit’n en peer’n ’n half stuver kost’n.” 
“Doar wo’k ook wel rais hen,” zee Grootoog. 
“Dat ken wel aangoan,” zee Klaainoog, “’k zel eev’n ’n zak hoal’n om die d’r 
hen te breng’n.” 
Hai houl ’n zak oet hoes, doar Grootoog ien kroop, kreeg zak op nek en laip er 
mit noa til. Doar lait hai hom ien ’t woater val’n. 
“Och! och! help! help!” raip Grootoog, “ik ken dat land nait vien’n.” 
Klaainoog docht: “’k Zel hom maor nait verzoep’n loat’n,” en hai houl hom weer 
oet ’t woater. Maor Grootoog was ienmiddels nog kwoader op hom word’n en 
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zee dat hai hom ien ’n tun (21) stop’n en doarmit ien ’t woater gooi’n wol. 
“’k Mag ’t wel lied’n,” zee Klaainoog, “as mie maor wat hunnig, ’n hoamer, ’n 
stik (22) en ’n boor mitgefse.” 
No, dei ding’n kreeg hai mit ien tun en dou koepte Grootoog tun dicht en rolde 
hom ien zee. Hai zonk nait, maor dreef op ’t woater en mit vloud weer aan land. 
Dou ’t woater val’n was, lag hai op ’t dreuge. Klaainoog klopte ’t spongat oop’n 
en smeerde wat hunnig om kant’n tou. Noa ’n toerke kwam er ’n beer aan, dei 
slikte ’t spongat of en draaide hom dou om, zoodat hai krekt mit zien start ien 
’t spongat kwam. Klaainoog kreeg gouw hoamer en stik en sloug beer zien start 
ien ’t spongat vast. Beer ging op loop zoo hard as hai kon en ’t vat bongelde hom 
achternoa, overal over en deur hen, tot ’t vat ien ’t en ien doeg’n vol. Dou was 
beer vrei en was ien ’n oogenblik oet ’t gezicht, maor Klaainoog was ook vrei en 
raaisde weer noa zien hoes tou. 
’t Duurde nait lank of Grootoog kwam bie hom en vroug: “Bist’r al weer?” 
“Jao!” zee Klaainoog, “’k heb ’n hail groot schip kreeg’n.” 
Dou zee Grootoog: “Stop mie ook rais ien ’n vat en duch (23) mie dei spul’n, dei 
doe bie die had hezze, ook mit.” 
“Goud,” zee Klaainoog, “maor den most’r ’n vieftig pond iezer bie hem’n; as ik 
dat er bie had har, den zol mie ’t hail anners ofgoan weez’n.” 
“Bestig,” zee Grootoog en lait hom mit zien zoak’n ien ’n vat stop’n. Klaainoog 
korrelde ’t ien zee en ’t zonk op slag as ’n bakstain; en van Grootoog het men 
noa dei tied nooit weer wat vernoom’n.

1. boerderij. 2. niet in de weide wilde blijven. 3. kruiwagen. 4. markt. 5. bang. 6. 
gingen op den loop. 7. dreigde hem. 8. ruilen. 9. dood is. 10. eene geringe soort 
van kaas. 11. opgeknapt. 12. wandelstok. 13. rolde. 14. geldzakje. 15. gloeiend 
boos. 16. beetgenomen. 17. brug. 18. bagger, slik. 19. week. 20. neergutsen. 21. 
ton. 22. houten pen. 23. doe.

(Provincie Groningen.	Naar een hs. van 1800-1804 in de volkstaal overgebracht 
door Joh. ONNEKES.)

Varianten. Zie DIJKSTRA, Uit	Friesl.’s	Volksleven	II, 3 (Groote en Kleine Oege). 
Voor het slot van bovenstaande lezing vergelijke men het 10e sprookje mijner 
verzameling. Andere lezing:

8bis. Van Grooten Kloas en Lutjen Kloas AT 1535
Groote Kloas en Lutje Kloas waz’n twei bruirs en woond’n nait wied van ‘nkan-
ner, elk op ’n boerkederij. Groote Kloas was ’n groote en Lutje Kloas ’n lutje 
boer. Op ’n zeker tied sturf Lutje Kloas zien kou, ainigste dei hai har. Kloas 
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strupte hom ’t vel of en hong dat hen om te dreug’n. Dou ’t dreug genog was 
noa zien zin, ging hai d’r mit noa stad, om ’t aan ’n leerlooier te verkoop’n. Zien 
weg laip deur ’n bosch en dou er d’r zoo wat mid’n ien was, zag hai ’n koppeltje 
kerels dei gain al te best oetzain (1) har’n drok aan ’t wark mit geldtel’n. 
Veur zoo ver hai zain kon waz’n ’t roovers, dei heur buut verdaild’n en hai docht: 
“Doar zel’n wie rais ’n mooie grap mit hem’n.” 
Hai kreeg zien kouvel en sloug dat om hom tou: woar veurpoot’n zeet’n har’n, 
stook hai zien arms en ’t vel van achterpoot’n sloug hai om bain’n. Hoorns zat’n 
hom boov’n op kop. Zoo kwam hai op roovers of mit ’n allerieselkst gehoel en 
gebrol. Roovers word’n haildail verhillerd en verbillerd (2) dou ze zoo’n vreeselk 
schepsel op heur ofkoom’n zag’n en stoov’n aine hier, anner doar. Kloas grab-
belde gouw ’t geld op, dat zai leg’n loat’n har’n, dee dat ien ’n zak en mouk dat 
er vo’t kwam. Ien stad roakte hai veur ’n beheurlieke pries van zien kouvel of 
en dou trok hai weer noa hoes. Dou er thoes was, vroug hai zien bruir om ’n 
spientvat te lain. 
Zien bruir docht: “Wat zol Kloas mit ’n spientvat wil’n?” en om ’t gewoar te 
word’n bakte hai ’n stukje pik op boom35 van ’t spientvat.
Dou gaf hai ’t vat aan Lutje Kloas en dei ging er mit noa zien hoes en meette zien 
geld. ’n Gol’n wilmtje bakte aan ’t pik vast en bleef op boom zit’n zunner dat 
Kloas ’t vernam. Dou hai ’t spientvat weerom brocht, kreeg zien bruir ’t al hail 
gouw ien kiekerd. 
“Dei bliksikat!” docht er, “het Kloas aan ’t geld meet’n west? Mie ducht dat was 
nait neudig bie hom; hai kon ’t mit tel’n wel of, en huft den ook nog nait ens zien 
vingers blouw tel’n. Doar mou’k ien als geval meer van wait’n.” 
Groote Kloas mouk ’n looze bosschop bie zien bruir en vroug hom zoo bie neus 
lans: “Woar hes doe ’t spientvat tou neudig had?” 
“’k Wol mien geld rais noameet’n,” zee dei. 
“Zoo!” zee Groote Kloas, “ik har nait docht dat dat neudig was bie die. Hou 
koms aan al dat geld?”
Kloas wol zien bruir, dei altied zoo grootsk en zoo stoensk (3) was teeg’n hom, wel 
rais ien moaling neem’n en zee doarom: “’k Heb ’t veur mien kouvel kreeg’n.” 
“Wat wolt mie wies moak’n?” zee Groote Kloas, “zoo’n kouvel is ja lang zoo 
veel nait weerd.” 
“Dat ken wel weez’n,” zee Lutje Kloas, “maor ik heb ’t er veur kreeg’n.” 
“Hou veul hester den wel veur kreeg’n?” vroug Groote Kloas. 
“Schroabie zeuv’nde half spient gol’n wilmtjes,” zee Lutje Kloas. 
“Zeuv’nde half spient gol’n wilmtjes? Dei doezend! ’k wol ’k ook zoo veul oet 
mien kouen moak’n kon, ’k mouk ze op	slag dood.” 

35 Begrijp: plakte hij een stukje pek op de bodem.
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“No,” zee Lutje Kloas, “’t haitte altied dat er op die snooder (4) kop zat as op 
mie, en wat mie goud ofgoan is zel die wel nait miskiel’n (5).” 
Doar was Groote Kloas den ook zulms oarig goud van overtuugd; hai smeet 
zoak nog rais goud ien kop om en ’t endje van ’t laid was, dat hai zien mooie 
stal vei dood mouk. Hai vilde zien baist’n en dreugde vel’n. Dou ze dreug waz’n 
ging hai d’r mit op loop en perbairde over alle kant’n houveul hai d’r oet moak’n 
kon; maor woar hai ook kwam, gain mensk wol hom d’r meer veur geev’n as ’n 
gul’n of wat per stuk.
Ien gain hail lollige bui sukkelde hai weer noa hoes tou. Hai kon ’t wel nait 
bewiez’n, maor was d’r doch zoo zeker van as mör’n van de dag, dat Kloas hom 
d’r ien loop’n loat’n har en ienwendig groalde dat zien bruir zoo lelk van boov’n 
koom’n was mit zien vel’n. Hai kon Lutje Kloas wel vernail’n,36 zoo duvels was 
hai op hom. Dou hai thoes kwam ontmutte hai al hail gouw zien bruir en dei 
vroug hom mit ’n dood onneuzel gezicht, hou ’t mit zien vel’nnegotie ofloop’n 
was. Groote Kloas pröttelde wat ien zien board van “beroerde vent; wel weer 
veur krieg’n” en zoo wat. 
“Hou no,” zee Lutje Kloas, “is ’t nait te best goan? Den hes vast rechte koopman 
nait trof’n. Zeg mie rais hou’st aanlegd hesse?” 
Groote Kloas lait hom overhoal’n en biechtte zien historie op. 
Dou ’t oet was zee Lutje Kloas: “Gao jong, ik heur ’t wel, doe pazze veur koop-
man krekt zoo veul as ’n swieniegelsvel veur ’n neerswisker.”37

“Loop noa de giegom,”38 bromde Groote Kloas en laip vo’t mit ’n gezicht as ’n 
boer dei koespien (6) het. Hai laip er over te prakkezair’n, hou hai ’t zien bruir 
best betoald zet’n kon. Ien ’t en har hai d’r wat op von’n. Hai wol hom verzoep’n 
en ging hen en bekoft (7) ain van zien arboaiders om hom te help’n. ’s Nachts 
ging’n ze noa Lutje Kloas zien hoes tou, mouk’n hail verzichtig dat ze bie zien 
ber kwam’n, pakten Kloas onverwachts op, stopt’n hom ien ’n zak en mouk’n 
dat ze d’r mit vo’t kwam’n. Dou ze ’n mooi en loop’n har’n kwam’n ze bie ’n 
hoes doar ook ’n borrel te koop was. Zai zet’n zak teeg’n muur aan en ging’n 
zulms ien hoes. Noa ’n toerke kwam er ’n jeud aan; dei betastte hail naisgierig 
zak om gewoar te word’n wat er ien zat. 
“Mos mie nait kniep’n, jeud!” zee Lutje Kloas. 
“A wai mir,” raip jeud, “was datte?” 
“No,” zee Kloas, “wor’ maor nait kel (8), jeud, ik zel die nait opvreet’n.” 
Jeud kwam weer wat noader bie: “Wel ben’n ie en woar mout’n ie hen?” vroug hai. 
“Ik ben Lutje Kloas en ben regelrecht op raais noa hemel tou.” 

36 Vernielen, afranselen.
37 Je bent net zo geschikt voor koopman als een egelsvel voor aarsveger.
38 Begrijp: loop naar de maan.
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“Nah!” zee jeud, “as ik mitraaiz’n moch, maor wie koom’n nait ien hemel: jeud’n 
koom’n altied ien hel.”
“No,” zee Kloas, “as doe wilte, den kens er no koom’n, wie ken’n wel buut’n (9); 
ik heb mien wark ien dizze wereld nog nait goud of; ’k heb nog drokte mit mien 
schoap’n. Loat mie oet zak en kroep er zulms weer ien, den bis mit drei poest’n39 
en ’n scheet ien hemel en ik goa noa mien schoap’n.” 
“Nah!” zee jeud, “’k mag starm (10) as ’k ’t nait dou,” en hai dee zak oop’n, lait 
Kloas d’r oet en kroop er zulms weer ien. 
Kloas mouk, dat hai vo’t kwam en ’n oogenblik loater kwam’n Groote Kloas en 
zien arboaider boet’n, kreeg’n zak tusk’n heur boaident ien en laip’n er mit vo’t. 
Lutje Kloas har onnertied ’n koppeltje schoap’n, dei er nais (11) koft har veur 
’t geld van roovers, bie ’nkanner jagd en dreef ze ien ’n stuk land aan ’n woater, 
woar Groote Kloas en zien arboaider verbie moz’n, as ze heur zak zink’n loat’n 
har’n en weer noa hoes ging’n. ’t Was zoowat licht moan en schoap’n dei aan 
kant van ’t woater laip’n word’n deur ’t woater afspaigeld, zoodat ’t krekt leek of 
er schoap’n ien ’t woater lag’n te spartel’n. ’t Duurde nait lank, of doar kwam’n 
Groote Kloas en zien arboaider aan. Zak waz’n ze kwiet roakt; dei har’n ze ien 
’t woater gooid. 
Dou ze ’t schiensel van schoap’n ien ’t woater zag’n, zeed’n ze teeg’n ’kanner: 
“Zich rais! wat alleroarigste mooie schoap’n doar ien ’t woater. Zunde en schande 
as dei om hals kwam’n. We zel’n d’r elk ’n poar oet hoal’n en mitneem’n.” 
Zoo gezegd, zoo gedoan. Zunner heur lank te bezin’n, sprong’n ze op dei ver-
mainde schoap’n of en zonk’n as bakstain’n.
Dou kon’n ze jeud gezelschop hol’n ien hemel en hom dei schoap’n ien ’t woater 
verkoop’n as zai wol’n. Maor Lutje Kloas zat achter ’n vringstart (12) en lachte 
ien zien voestje.

1. voorkomen. 2. ontdaan. 3. onvriendelijk. 4. schranderder. 5. mislukken. 6. kies-
pijn. 7. kocht om. 8. bang. 9. ruilen. 10. sterven. 11. nieuws; d.i. pas. 12. de staart 
van een draaihek.

(Provincie Groningen. Volgens mondelinge overlevering opgeteekend door JOH. 
ONNEKES.)

Zie verder voor de verschillende overleveringen van dit zeer verbreide sprookje, 
waarvan reeds eene (misschien uit Nederland afkomstige) lezing uit de 10e of 11e 
eeuw bekend is, het overzicht bij KÖHLER, Kl.	Schriften I, 233-251, en vergelijk 
verder ald. 66 en 91; DE MONT en DE COCK, Vl. Vertelsels, N° 86. Vooral de 
bewerking van Andersen is thans algemeen bekend en stellig berusten verschil-

39 Zuchten.
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lende verhalen van Groote	KIaas	en	Kleine	Klaas	die thans in ons land voorko-
men op deze lezing, zoodat het - daar ze geene bijzondere trekken bevatten - niet 
noodig is die hier mede te deelen. Vergelijk ook het hier volgende sprookje.

9. Van den slimmen Jan AT 1535 & AT 1539
Er was ereis een man en die kon de huur van zijn huis niet betalen. 
De huisheer zei: “Hoor eens, Jan, dat gaat zoo niet langer; als jij de huur niet 
betalen kunt, dan moet je er maar uit.” 
“Och,” zei Jan tegen zijn vrouw, “we moeten onze eenige koe maar slachten, dan 
hebben we weer wat om te eten en met het geld dat het vel opbrengt kunnen we 
onze huur betalen.” 
Het was wel hard, maar er zat niets anders op; Jan slachtte zijn koe en ging met 
het vel naar de markt. Maar al stond hij drie uur in wind en regen te wachten, 
er kwam niemand naar het vel kijken. Het werd al avond en hij wist niet wat te 
doen, want zonder geld kon hij toch niet thuis komen. Nu stond hij vlak voor 
het stadhuis en daar werd in een van de zalen licht opgestoken, zoodat hij door 
het raam kon zien dat de heeren van het stadhuis een massa geld zaten te tellen. 
Jan dacht: “Ik wou dat ik dat geld had,” maar lang bedacht hij zich niet: hij sloeg 
het koevel om en vloog brullend de trap van het stadhuis op. Toen de heeren een 
stier zagen aankomen schrikten ze, gingen op den loop en lieten geld en al in den 
steek. Jan kroop uit het vel en vulde dat met geld en bracht het naar huis. 
“Vrouw,” zei hij, “ga naar buurman en leen zijn aardappelenmaat: ik wil het geld 
eens meten.” 
De vrouw deed het, en Jan meette drie spint geld aan dubbeltjes en kwartjes. Nu 
ging hij den volgenden dag de huishuur betalen. 
“Wel,” zei de huisheer, “hoe kom je in eens aan zooveel geld?” 
“O,” zei Jan, “ik heb een beest geslacht en de vellen zijn duur aan de markt 
tegenwoordig. Ik heb voor het mijne drie spint geld gekregen.” 
“Drommels,” dacht mijnheer, “dan zal ik ook een paar beestenvellen verkoopen,” 
en hij stuurde zijn knecht naar de markt met de vellen van zijn twee beste melk-
koeien. Toen die nu op de markt stond kwam een Jood naar den prijs vragen. 
“Drie spint zilvergeld,” zei de knecht. 
“Nah! dat heb ik met mijn heele familie niet,” zei de Jood: “drie spint zilvergeld! 
Maar ik wil je een twee gulden geven.” 
Daarvoor kreeg hij ze echter niet en hij liep weg en andere koopers liepen ook 
weg, en de knecht kwam onverrichter zake weer thuis. 
“Heb-je ze niet verkocht?” 
“Neen, mijnheer, want ze wilden er nog geen tien gulden voor geven.” 
Toen begreep mijnheer dat Jan hem voor den gek had gehouden, en hij ging naar 
hem toe!
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Maar Jan zag hem aankomen en zei tegen zijn vrouw: “Daar komt de huisheer 
en als hij me uitscheldt moet jij me ook uitschelden; dan zal ik je doodsteken, en 
laat dan verder alles maar aan mij over.” 
Hij bond een darm met bloed onder de kleren van zijn vrouw, en juist was hij 
daarmee klaar toen de huisheer binnenkwam. 
“Zoo, bedrieger, vind ik je daar! schaam je je niet iemand zoo te beliegen en te 
bedriegen?” 
“Ja,” riep de vrouw, “u hebt wel gelijk. Jan is een gemeene vent. Hij deugt niet: 
hij liegt tegen mij ook altijd.”
“Zoo,” zei Jan, “ondeugend wijf, vind-je dat?” en hij nam een mes en gaf haar 
een steek dat het bloed uit den darm spoot en zijn vrouw achterover viel. 
“Wel, wel,” zei mijnheer, “dat is ook wat moois, daar heb-je nu je vrouw dood-
gestoken.” 
“O,” zei Jan, “dat is niemendal; dat heb ik wel meer aan de hand gehad en mijn 
vrouw is er al aan gewend. Ik zal haar wel weer levend maken.” 
Toen nam hij een gewoon cents-fluitje en floot er driemaal op en zijn vrouw was 
weer springlevend. 
Mijnheer dacht: “Dat fluitje moest ik hebben,” en hij zei: “Hoor eens, Jan, dat 
fluitje moet je mij verkoopen.” 
“Stellig niet,” zei Jan. 
“Maar ik wil er je een goeden prijs voor geven.” 
“Toch niet,” zei Jan, “ik wil het niet missen.” 
Eindelijk bood mijnheer duizend gulden en toen gaf Jan hem zijn zin. Nu ging 
mijnheer, die anders nooit zoo iets deed, naar de herberg en dronk zich dronken 
en ging toen naar huis. 
Zijn vrouw zei: “Maar man, ben-je gek geworden? Wat is dat nu voor manier van 
doen? Eerst zoo maar twee beste melkkoeien tegelijk slachten en dan het geld in 
de herberg er doorbrengen: ’t is schande!” 
“Hou je stil, mensch! of ik steek je dood,” want daar had hij groote lust in nu 
hij toch het fluitje had, waarop hij maar driemaal hoefde te blazen om haar weer 
levend te krijgen. 
Hij maakte zoolang ruzie totdat zijn vrouw eindelijk driftig werd en zei: “Vent, 
je bent dronken!” 
Dat kon hij niet hooren en hij vloog op haar af en stak haar dood. “Dat is niets,” 
dacht hij en begon te fluiten: driemaal, zesmaal en nog meer, maar het gaf niet; 
het mensch was dood en bleef dood.
Woedend ging hij nu naar Jan toe: “Jou bedrieger, je hebt alles weer gelogen!” 
Maar Jan had hem weer zien aankomen. ’t Was tegen etenstijd en de pot met 
erwtensoep stond te borrelen op het vuur. 
“Vrouw,” zei hij, “daar komt de huisheer. Zet gauw den pot achter de deur en dek 
het vuur toe; de soep blijft nog wel wat doorkoken; hij is flink aan de kook.” 
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Toen de huisheer nu den pot achter de deur zag staan koken, vroeg hij: “Jan, wat 
is er in dien pot dat zoo kookt.” 
“O,” zei Jan, “erwtensoep. Wij koken in dien kunstpot altijd zoo maar zonder 
vuur: we zetten den pot eenvoudig achter de deur en dan kookt hij vanzelf.” 
“Zoo,” zei mijnheer, “en wat vraag-je voor dien pot? want nu mijn vrouw dood 
is moet de meid al het werk doen en het zou heel gemakkelijk wezen als ze niet 
voor het eten behoefde te zorgen.” 
“Ja,” zei Jan, “ik moet er minstens een zak vol geld voor hebben; dat is de pot 
wel waard, want ik moet nu weer altijd hout en turf koopen.” 
Jan kreeg het geld en mijnheer nam den pot mee naar huis en zei tegen de meid, 
dat ze er de aardappels en het andere eten maar in moest doen en den pot achter 
de deur zetten, dan werd het wel vanzelf gaar. 
“Ja,” dacht de meid, “Jan zal je wel weer gefopt hebben,” maar ze was gehoor-
zaam en zette den pot achter de deur. Ze kon toch niet laten er telkens naar te 
kijken, maar de aardappels bleven net zoo rauw als ze er in gegaan waren. En 
toen mijnheer ’s middags thuis kwam en eten wilde, zag hij dat Jan hem weer had 
beetgenomen.
Dadelijk ging hij weer naar Jan toe: “Dat is toch al te erg, nu heb-je me weer 
bedrogen. Maar nu was het voor het laatst; mijn geduld is uit en je zult verdron-
ken worden.” 
Hij had een paar knechts meegenomen en die stopten Jan in een zak, bonden 
dezen dicht en sleepten hem naar het water. Maar het was een heel vrachtje, en 
toen ze bij een herberg kwamen, nam mijnheer de knechts mee naar binnen om 
een glas bier te drinken en ze lieten Jan zoolang in den zak buiten de deur. Jan 
had alles gehoord, maar hij kon den zak niet uit. 
Daarom bedacht hij een list en toen hij een voorbijganger hoorde aankomen, riep 
hij hardop: “Wie wil ’s konings dochter trouwen? Wie wil ’s konings dochter 
trouwen?” 
Het was een boer die daar met een troep schapen voorbijkwam. Hij luisterde en 
ging naar den zak toe en zei tegen Jan: “Dat wil ik wel.” 
“Goed,” zei Jan, “ik wou niet en daarom willen ze me verdrinken. Maak den zak 
maar los.” 
Dat deed de boer en hij kroop in den zak en Jan bond dien stevig toe. 
Toen de mannen uit de herberg kwamen schreeuwde de boer zoo hard als hij 
kon: “Ja, ik wil wel! ik wil wel!” 
“Nu,” zeiden ze, “dat is goed dat je wel wilt; want al wou je niet, je moest toch!” 
en meteen gooiden ze hem in ’t water en de boer verdronk.
Jan was intusschen met de schapen naar huis gegaan, en toen hij ’s middags buiten 
was kwam hij zijn vijand tegen.
“Wel hemel, Jan, waar kom jij vandaan? Ben-je het zelf?” 
“Wel zeker ben ik het zelf,” zei Jan, “en ik zal u vertellen waar ik vandaan kom. 
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Daar beneden in de gracht was van alles: neen maar, zoo prachtig, u kunt het niet 
gelooven! En van alles wilden ze me geven: ook een rijtuig met zes paarden; maar 
dat kon ik er alleen niet uit krijgen.” 
“Half mijn!”40 zei mijnheer, “Jan, dan zal ik je wel helpen.” 
“Goed,” zei Jan, “kruip dan maar in den zak: ik zal er zoo wel inspringen.” 
Mijnheer kroop in den zak en Jan rolde hem in ’t water, maar mijnheer is er niet 
met een koets met zes paarden weer uit gekomen.

(Gelderland.	 Opgeteekend te Arnhem in 1894 uit den mond van eene dienst-
bode, die het vertelsel van haar grootvader leerde.)41

Varianten. Vergelijk het voorafgaande sprookje en zie verder KÖHLER, Kl.	
Schriften	I,	219 vlgg.; DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels, N°87.

10. Van den ondeugenden jongen die in een ton gekuipt werd AT 1875 & 
 AT 1061 & AT 1060* & AT 1051 & AT 1088
Ik was rais in ’n vischsnik (1) en d’r wier’n groote vissch’n vong’n. 
Dou d’r ’n extrao dikke aan boord hoald worde zee ik: “Heerejai, wat ’n dikke 
visch!” 
“As mie dat nog tweimoal weer zegse, den stop ik die ien ’n vat en smiet die over 
boord,” zee schipper. 
Noa ’n toerke kwam er weer ’n groote visch aan dek, nog grooter as veurige, en 
veur dat ik er op verdacht was, vol mie ’t alweer te mond oet: “Heerejai! wat ’n 
dikke visch!” 
“Moster om denk’n,” zee schipper, “nog ainmoal en den is ’t gebeurd.” 
’t Duurde nait lank, of d’r kwam veur darde keer ’n groote visch oet ’t net, ain 
dei nog veul dikker was as zien veurgangers. 
’t Mos zoo weez’n; ik lait mie weer ontval’n: “Heerejai! wat ’n dikke visch!”
“Darde moal is schippersrecht,” zee schipper, kreeg mie bie schobbelap’n (2) en 
stopte mie ien ’n leeg vat.
Maor veur dat hai ’t vat dicht mouk, vroug ik hom, of ik wel wat hunnig, ’n 
hoamer en ’n stik mithem’n moch. 
“Dat ken wel,” zee schipper, gaf mie wat ik vroug, koepte ’t vat dicht en smeet 
’t over boord. 
’t Vat zonk nait, maor dreef mit vloud aan ’t strand en dou ’t leeg (3) woater was 
lag ’t op ’t dreuge. Ik mouk ’t spongat oop’n en smeerde d’r wat hunnig om tou. 
Dou kwam er ’n beer aan, dei slikte hunnig van ’t spongat of en droaide hom dou 

40 Begrijp: Geef de helft aan mij.
41 Dit verhaal was ingezonden door mevrouw S.H. Junius.
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om, zoodat hai krekt mit zien start ien ’t spongat kwam. Ik kreeg gouw hoamer 
en stik en pende start ien ’t gat vast. Beer was op dei oarighaid niks gesteld en 
naaide oet; ’t vat bungelde hom aan start achternoa en dat ging maor vo’t, over 
hoogt’n en leegt’n, deur heeg’n en stroek’n hen, teeg’n boom’n en stain’n en 
muur’n aan, tot ’t vat ien stuk’n vloog. Ik kwam er oet en ging op stap.
Noa ’n toerke kwam ik op ’n mooi zandpadje. Doar stook ik ’n hand vol zand 
ien buus en laip verder. Ik kwam bie ’n plak, woar ’n rommel vuurstain’n lag’n 
en stook doar ook ’n handvol van ien buus. Dou kwam ik bie ’n groote neute-
boom, woar ik ienklom en mie duchtig ien neut’n te goud dee; want ik har honger 
kreeg’n. Dou ik mien meug har, stook ik nog ’n poar han’n vol neut’n ien buus 
en klousterde weer omdeel (4).
Noa ’n toerke kwam mie ’n reus teeg’n. 
Ik was krekt aan ’t neut’n kroak’n en reus vroug mie: “Wat kroaks doe doar?” 
“Neut’n,” zee ik. 
“Smiet mie ook ain tou,” zee reus. 
Ik smeet hom ’n vuurstain tou. Reus kreeg vuurstain, vreef dei tusk’n zien han’n 
ien poei’r en zee: “Har ’k die hier, den zo’k die zóó!” 
Ik kreeg wat zand, vreef dat tusk’n mien han’n en zee: “Har ’k joe hier, den zo’k 
joe zóó!” en dou kreeg ik weer ’n neut en kroakte dei. 
Reus vroug op nais: “Wat kroaks doe doar?” en ik zee weer: “Neut’n.” 
“Smiet mie ook ain tou!” 
Ik gooide hom weer ’n vuurstain tou. Reus vreef die weer tusk’n zien han’n ien 
groes en zee: “Har ’k die hier, den zol ik die zóó!” 
Ik kreeg wat zand, vreef dat ook weer tusk’n mien han’n en zee: “Har ik joe hier, 
den zol ik joe zóó!” 
Dou zee reus: “Zel’n wie moats weez’n?” 
“Joawel,” zee ik en wie ging’n mit ’nkanner verder. 
Noa ’n poos zee reus: “Wie mout’n over ’n groot woater hen.” 
“Goud,” zee ik. 
Wie kwam’n aan ’t woater. 
“’k Mout eev’n piz’n,” zee reus, “trek die onnertied (5) ’n boom oet.” 
“Ik mout van achter’n,” zee ik, “’k har dus laiver, dat ie boom maor oettrokk’n.” 
“Dat ken ook wel,” zee reus, trok ’n lange boom oet grond en sprong doarmit 
over ’t woater. Ik, nait links, was gouw aan toeg’n (6) hang’n goan en kwam er 
nog wel zoo gouw over as reus. 
“Dat hes mie ofwon’n,” zee dei. 
“Joa,” zee ik, “dat wis ’k wel; doarom zol’n ie d’r eerst over.” 
Wie ging’n weer verder en kwam’n ien ’t en bie reus zien hoes. Doar lag ’n 
zwoare iezer’n ploug. 
“Zel’n wie rais veur ploug loop’n?” zee reus. 
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Ik kon dei ploug lang op gain en noa trek’n; maor ik zee hail permantig: “Dat 
plougke is mie veul te luddik (7).”
“Zel-je (8) den rais koats’n?” vroug reus en kreeg ’n iezer’n koatsebal, dei ik hen 
of omtrent nait riz’n (9) kon. 
“Nee,” zee ik, “dat balje is mie veul te licht.” 
“Loat’n wie den rais teeg’n ’kanner eet’n,” stelde reus veur. 
“Goud,” zee ik, “dat wi’k laiver.” 
Wie ging’n ien hoes en reus zee teeg’n zien vrouw dat wie eet’n wol’n. Veur dat 
wie aan slag ging’n bon’ ik ’n groote zak veur ’t lief, zunner dat reus of zien wief 
’t vernam’n. Ik at eerst zoo veul as ik fersounelk opkon en lait dou ieder lepelvol 
ien zak glied’n. 
Dou dat zoo ’n poos duurd har, zee reus: “Ik ben zat.” 
“Ik nog lang n’t,” zee ik en buffelde d’r kwanswies maor op lös, alhouwel ieder 
lepelvol ien zak te lande kwam.
Dou zak wat rond begunde te stoan, ging ik opstoan en zee: “No mou’k (10) wat 
roemte moake’n, lang mie dat mes rais tou, as ’t joe blaift, den ze’k mien lief wat 
oop’nsnied’n.” 
Ik snee zak wat oop’n en ’t brei laip er oet. Dat leek reus goud tou. 
“Geef mie dat mes ook rais,” zee hai, “den wi’k mien lief ook wat oop’n-
snied’n.” 
Hai kreeg ’t mes en gaf hom zulfs zoo’n lirps (11) ien ’t lief, dat hai omvil en op 
stond dood was. 
“Doe stinkerd!” zee ’t wief teeg’n mie, “da’s dien schuld; ’k zel die wel krieg’n: 
doe zels ook dood.” 
Ik kroop bezied ien ’n duuster houkje, woar ’t wief mie nait vien’n kon. Anner-
doagsmörns, dou ’t begunde te doag’n, kroop ik veur ’n dag, zee ’t wief, dat nog 
op ber lag, gou’ndag en ging op raais noa hoes, woar ik noa ’n zetje ook goud 
en wel aankwam.

1. visschersschuit. 2. bij de schobben krijgen, beetpakken. 3. laag. 4. naar bene-
den. 5. onderwijl. 6. takken. 7. klein. 8. zel‑je, wilt ge. 9. optillen. 10. moet ik. 11. 
lirps of lurps, snede.

(Provincie Groningen. Naar een hs. van 1800-1804 in de volkstaal overgebracht 
door JOH. ONNEKES, doch door mij weer als ik-sprookje hersteld in overeen-
stemming met het oorspronkelijk hs.)

Varianten. Het verhaal van den knaap in de ton, die een wolf (beer, vos, enz.) bij 
den staart grijpt, is zeer verbreid. Zie KÖHLER, Kl.	Schriften I, 410 vlg. en de daar 
aangehaalde verzamelingen, waarbij nog gevoegd kan worden: PINEAU, Folk‑lore	
du	Poitou, 72. Verg. ook het slot van het 8e sprookje mijner verzameling.
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Ook het tweede gedeelte van bovenstaande lezing A is een algemeen bekend ver-
haal. Vergelijk voor de episode van het brij eten KÖHLER, a.w. I, 85 vlg. en 134, en 
voor de andere listen om den reus te verschalken dergelijke bij GRIMM, Märchen 
N°20 en 183, KÖHLER, a.w. I, 262, 290 en 328 vlg., DE MONT en DE COCK, Vl.	
Vertelsels, bl. 167.

B. (fragment) AT 1875
Was ainmoal ’n Janmainje (1), dei zin kreeg om rais wat meer van wereld te zain 
en op schip ging. Maor zien schipper moch’ hom nait geern lied’n, veurnoamelk 
nait, omdat hai zoo allerieselkst bot (2) vlukte (3). 
Dat mouk hai ien ’t leste zoo grof, dat schipper teeg’n hom zee: “Janmainje, Jan-
mainje! as doe ’t hart hesse en nog ainmoal weer vlukse, den stop ik die ien ’n 
vat en smiet die overboord.”
Gain twei uur noa tied (4), of Janmainje vlukte alweer as’n oostinjevoarder. 
“Doe moaks mie kop roeg!” zee schipper, kreeg Janmainje bie schobbelap’n, 
koepte hom ien ’n leeg vat en smeet hom doarmit over boord.
’t Vat zonk nait, maor dreef mit Janmainje goud en wel aan land. Janmainje har 
oet veurzörg ’n boor en zoowat mitnoom’n, zoodat hom ’t nait veul moite kostte 
’n gat ien ’t vat te boor’n. Dou hai ’t gat er ien har, ston’ er krekt ’n vos veur te 
koekeloer’n. Janmainje mouk ’t gat nog wat wieder en hil vos ’n stuk pankouk 
tou. Mit ain greep hai vos bie start. Dei was doar niks op gesteld en naaide oet. 
Janmainje hil start maor goud stief vast en doar ging ’t hen, mit koegelsvoart, 
over hoogt’n en leegt’n, stok’n en stain’n, deur heeg’n en stroek’n, tot ’t vat ien 
’t en ien stuk’n vloog. Dou kon Janmainje d’r maor zoo oet koom’n en dou ging 
hai ook vo’t maor op stap.
Noa ’n toerke kwam hom ’n ol jeude mit ’n voddezak op nek teeg’n. Dei wol 
hom mittok’n (5), maor Janmainje her d’r nait veul zin aan. Dou kreeg ol jeud 
hom te pak’n en stopte hom ien zien zak, kreeg zak op nek en laip er mit vo’t. 
(Slot	ontbreekt.)

1. Janneman. 2. erg. 3. vloekte. 4. daarna. 5. medetroonen.

(Provincie Groningen.	Uit den volksmond opgeteekend door JOH. ONNEKES.)

C. [AT 1875]
Er was te Zaandam eens een jongen die erg ondeugend was en het zijn vader en 
moeder verschrikkelijk lastig maakte. Daarom besloten ze daar een eind aan te 
maken. Op een Zondag namen ze hem mee naar Amsterdam en brachten hem 
op een schip dat gauw weg zou varen, en ze hoopten hem nu voor goed kwijt te 
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wezen. Het schip zeilde uit, maar na een poos kwam er een verschrikkelijke storm 
en de menschen op het schip waren allemaal hard bang dat het zou vergaan. 
Ze zeiden: “Dat komt zeker van dien stouten jongen.” 
Toen nam de kapitein een vat en stopte den jongen daarin, en smeet het in zee. 
Het werd voor den jongen in het vat heelemaal donker en het suisde en het 
bruiste om hem heen, en het was net alsof hij in de hoogte werd getild. Eindelijk 
voelde hij een schok en het vat barstte uit elkaar, en toen hij rondkeek was hij op 
de groote sluis te Zaandam.
Van dienzelfden jongen wordt verder nog verteld dat, toen hij groot was gewor-
den, zijn neus heelemaal over zijn mond heen hing. De lucht die hij uitademde 
ging dus altijd zijn neus weer in en van zijn neus weer naar zijn mond en dan 
weer naar zijn neus en zoo voort. Maar al had hij dus nooit kans om door gebrek 
aan lucht te stikken, hij is toch net als alle menschen doodgegaan.

(Zaanstreek.	Opgeteekend in 1891 uit den mond eener 70-jarige dame.)42

Varianten. Voor het tweede deel dezer lezing vergelijke men de volgende plaats 
bij BREDERO (Spaanschen	Brabander (a° 1617), vs. 332-339), waar van een gestor-
vene wordt gezegd: 

Alle dinghen is nu wel, maer eerst waren sy bevreest, 
Hoe hy ghevoeghelijckst’ sou gheven toch zijn gheest: 
Want siet sijn havix neus die hing hem over zijn mongt, 
Zijn giest en gingh niet uyt of hy was in zijn neus terstongt,
So quam het by dat zijn ziel niet kon verscheyden.
Ick gheefje te raan hoe dattet Gijs in ’t lest anleyden:
Hy liet zijn achter-deur open staen,
En daer is hy inviesiebel door egaan.

11. Hou ik aan ’n koamer vol geld kwam AT 513
Ik en mien bruir har’n mit ’nkanner twei honnerd gul’n. Wie kreeg’n verschil en 
dou daild’n wie ’t geld. Ik ging mit mien honnerd gul’n op raais.
Ik trok deur ’n bosch en zag doar ’n man dei aan ’t boom’n kap’n was. 
“Ien houveul sloag’n,” vroug ik, “ken-je ’n boom omhou’n?” 
“Ien twei sloag’n,” zee man. 
“Wee-je (1) mien knecht word’n?” vroug ik. 
“Joawel,” zee boomkapper. 

42 Zie hoofdstuk 3, verhaal nr. 547; door Boekenoogen zelf verzameld.
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“Houveul mou-je verdain’n?” 
“Vief-en-twintig guld’n.” 
“Akkoord!” zee ik, “goa maor mit mie,” en wie raaisd’n mit ons baaident verder. 
Dou kwam’n wie bie ’n man dei aan ’t schait’n was en dei vroug ik: “Ken-je goud 
schait’n?” 
“Zoo wied as ’k zain ken,” zee man. 
“Wee-je mien knecht word’n?” 
“Joawel.” 
“Wat mou-je verdain’n?”
“Vief-en-twintig guld’n.” 
“Akkoord!” zee ik, “goa maor mit ons.” 
Wie raaisd’n mit ons drei’n verder en kwam’n ’n man teeg’n dei ’n zak op rug har. 
Ik vroug hom: “Wat hei-je ien joen zak, as ’k vroag’n mag?” 
“Dag en nacht,” zee man. 
“Wee-je mien knecht word’n?” 
“Joawel.” 
“Houveul mou-je verdain’n?” 
“Vief-en-twintig guld’n.” 
“Akkoord,” zee ik, “goa maor mit ons,” en zoo raaisd’n wie mit ons vair’n, elk 
mit vief-en-twintig guld’n op zak.
Noa ’n reut (2) kwam’n wie ien ’n dörp en doar heurd’n wie dat er ’n keunings-
dochter mit ’n koamer vol geld te win’n was. Veur ’t hoes doar zai woonde was ’n 
fontaain, en dei doar ’t eerst ’n emmer mit woater oethoal’n en heur dat breng’n 
kon zol koamer mit geld en heur op koop tou hem’n. 
Ik zee teeg’n mien boomkapper: “Kom, breng gauw ’n emmer mit woater noa 
keuningsdochter tou.” 
Boomkapper bakte ’n emmer mit woater op oet fontaain en wol doarmit op stap 
noa keuningsdochter, maor hai worde ophol’n deur lu, dei teeg’n hom zeed’n 
dat hai veurof ’n borrel drink’n mos. Zai gav’n hom ’n borrel, maor doar was 
sloapgoud ien, zoodat hai zoo sloaperg worde as ’n mik en omvil. Hai kwam 
krekt te lande op kop van ’n dood peerd dat doar lag. 
Dou zee ik teeg’n mien schaitersboas: “Schait mie eev’n dei peerekop onner zien 
kop weg.” 
Man dee dat en boomkapper worde op slag weer wakker, kreeg emmer op en laip 
er mit, zoo hard as hai kon, noa keuningsdochter. Hai kwam nog ’t eerst aan en 
har ’t dus won’n. Maor dou ’t er op aankwam om keuningsdochter en koamer 
mit geld te krieg’n, wol’n ze d’r niks van wait’n. 
Dou zee ik teeg’n mien knecht mit zak: “Wat legt ons ook aan dei keuningsdoch-
ter geleeg’n; krieg koamer mit geld maor op rug.” 
Man nam koamer mit	geld op rug en dou mouk’n wie mit ’nkanner, dat wie vo’t 
kwam’n. 
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Keunink stuurde ons ’n troep volk achternoa, om ons te vang’n, maor ik zee 
teeg’n mien knecht mit zak: “Smiet nacht achter ons en dag veur ons,” en dou 
kon’n wie vaailig verder raaiz’n, want wie har’n altied ’t daglicht veur ons en 
duusternis van nacht tusk’n ons en dei ons achternoa zat’n.

1. wil-je. 2. poosje.

(Provincie Groningen.	Naar een hs. van 1800-1804 in de volkstaal overgebracht 
door Joh. ONNEKES, maar door mij weer als ik-sprookje hersteld in overeen-
stemming met het oorspronkelijk hs.)

Varianten. Dit sprookje is eene gedeeltelijk onjuist overgeleverde lezing van het 
vooral door GRIMM’s Märchen bekende verhaal van Sechse	kommen	durch	die	
ganze	Welt.	Vergelijk: Grimm, a.	w. III, 120 vlgg. (Anm. zu N° 71); DE MONT en 
DE COCK, Vl.	Wondersprookjes,	N° 13.

12. Janmainje mit wortelkoar (fragment) AT 210
Was ainmoal ’n Janmainje dei mit ’n wortelkoar raaisde, woar hai ’n poar moez’n 
veur spand har. Onnerweeg’ns nam hai ’n ezel, ’n hoan, ’n aai en ’n stopnaal’ 
op. Hai kwam bie ’n hoes, woar hai ientrok. Ezel kwam op stal, hoan vloog ien 
hoanebalk’n, ’t aai kwam ien askedob (1) en naal’ stook hom zulms ien ’n stoul.
Dou kwam dei man dei doar woonde thoes. Ezel begunde te balk’n, hoan vloog 
oet hoanebalk’n, ’t aai sprong oet askedob en spatterde man ien ’t gezicht en naal’ 
stook hom ien zien achterkestail.

1. aschkuil.

(Provincie Groningen. Uit den volksmond opgeteekend door JOH. ONNEKES.)

Varianten. Vergelijk Grimm, Märchen	N°10 en 41 (en de Anm. in dl. III).

12bis. Van Katje-matje AT 210
Katje-matje zou eens een wagen met klei halen, maar haar wagen was zwak en 
de os niet heel veel beter, want Katje-matje was arm.
Toen ze dan zooveel klei opgeladen had als de wagen dragen kon en weer naar huis 
terugreed, kwam ze een speld tegen en die riep: “Katje-matje, mag ik meerijden?” 
“Ja wel,” zei Katje-matje, “maar doe wat voorzichtig, want de wagen is zwak en 
de os ook.” 
“Zeker,” zei de speld en klom op den wagen.
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Niet lang daarna ontmoetten ze een naald en ook die vroeg: “Katje-matje, mag 
ik meerijden?” 
“Ja wel,” zei Katje-matje, “maar doe wat voorzichtig, want de wagen is zwak en 
de os ook.” 
“Zeker,” zei de naald en klom ook op den wagen.
Eindelijk, toen ze al niet ver meer van huis waren, zagen ze een groote stopnaald 
aan den kant van den weg staan. 
“Katje-matje, mag ik meerijden?” vroeg die weer en Katje-matje zei: “Wel zeker; 
maar doe wat voorzichtig, want de wagen is zwak en de os ook.” 
Zoo beladen kwam Katje-matje goed en wel thuis.
Toen bracht ze den os op stal en legde de klei, om die te drogen, in den haard. 
De stopnaald zocht een plaatsje op den stoel en de gewone naald in bed, terwijl 
de speld tevreden was met een ligplaats op den grond.
Katje-matje wilde nu voor het eten gaan zorgen; maar, o wee! toen ze zich over 
het vuur bukte om dat wat aan te blazen, spatte de klei haar in het gezicht, 
zoodat ze stekeblind werd. Verschrikt sprong ze op en trapte juist in de speld. 
Ze schreeuwde van de pijn en liet zich neervallen op haar stoel; maar daar zat de 
stopnaald en die gaf haar een nog veel erger steek. Toen durfde Katje-matje niet 
meer te loopen of te zitten en bedacht dat het maar het best was om in bed te 
gaan liggen. Daar werd ze echter zoo gruwelijk gestoken door de naald dat ze 
het bed en het huis uitvloog naar de schuur, struikelde en viel, juist tegen den os 
aan, die in zijn woede Katje-matje een stoot met de horens gaf en daardoor uit 
haar lijden verloste.

(Drente. In 1893 uit den volksmond opgeteekend.)43

Varianten. Vergelijk het vorige sprookje mijner verzameling en DE MONT en DE 

COCK, Vl.	Vertelsels, N° 35.

13. Van een hond en een musch AT 248
Er waren eens een hond en een musch en die gingen met elkaar uit vrijen. 
Toen ze een tijdlang geloopen hadden kregen ze honger en de musch zei: “Ik 
weet raad. Hier dichtbij woont een boer. Als ik nu in den schoorsteen vlieg en 
den strik van het spek losmaak en gij springt over de achterdeur en vangt het 
spek onder den schoorsteen op, dan zijn we geholpen.” 
Dat ging aan en de hond sprong over de achterdeur. Toen hij bij den haard kwam 
zat de vrouw daar te spinnen en op het vuur stond een brijpot te koken. De vrouw 

43 Ingezonden door mevrouw C.P.E. de Hall.
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wilde hem wegjagen, maar de hond ging niet weg. Toen gooide ze een stuk uit 
den pot naar den hond; maar die wilde niet weggaan voordat het spek naar bene-
den kwam vallen. Eindelijk kwam het aanzetten, de hond nam het in zijn bek en 
sprong er mee over de deur heen. Toen gingen de hond en de musch samen in 
het wagenspoor liggen eten, en de hond at hem zoo dik dat hij niet meer uit het 
wagenspoor kon komen. Maar de musch zei dat hij gerust nog meer kon eten.
Ondertusschen reed de boer naar huis terug en kwam aanjagen met zijn wagen.
Toen riep de musch: “Pas op! Jaag mijn makker niet over!” 
Maar de boer week niet uit en bleef in hetzelfde wagenspoor rijden. 
De musch riep weer: “Jaag mijn makker niet over!” 
Maar de boer gaf er niet om en joeg den hond over, dat de darmen hem uit het 
lijf liepen. En de hond was dood.
Toen werd de musch woedend op den boer en vloog op den kop van zijn beste 
paard en pikte het een oog uit. Maar toen de boer naar de musch wilde houwen 
vloog deze op en de man hieuw zijn paard dood.
De boer stond verlegen en moest nu te voet naar huis, en de musch vloog hem al 
achterna en ging mee naar binnen. 
Toen de boer in huis was, zei hij tegen de musch: “Ik wou dat ik jou had.” 
En musch zei: “Zet dan maar een strik op de kast: dan zal ik daar invliegen.” 
Dat gebeurde en zoo kreeg de boer de musch te pakken. 
Toen zeide hij: “Nu weet ik niet wat ik van kwaadheid je doen zal.” 
“Eet me levendig op,” zei de musch, en de boer at hem op. 
Na een poos moest de boer van achteren en hij zei tegen zijn wijf, dat ze zou 
oppassen of de musch er soms uit kwam. 
Het wijf nam de bijl en riep: “Daar komt hij. Zal ik maar toehouwen?” 
“Ja,” zei de boer, en het wijf hieuw toe; maar de musch bukte wat naar achteren, 
zoodat het wijf den boer een plas (1) van het gat afhieuw.
De musch vloog weg en riep: “Nu hebt ge toch een stuk tot den brijpot uit en 
uw beste paard dood en een plas van het gat af!”

1. dunne gewelfde schijf.

(Provincie Groningen.	Naar een hs. van 1800-1804.)

Varianten. Zie GRIMM, Märchen,	N°58 (en de Anm. in dl. III). De episode van het 
doodslaan van het paard doordat de boer naar de musch slaat vindt men ook in 
eene Brabantsche lezing van het sprookje van Groote Klaas en Kleine Klaas, bij DE 

MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	bl. 211 noot (aldaar doodt de boer zijne koe).
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14. Van Blouwboard. (fragment) AT 312
Was ainmoal ’n keuningsdochter, dei geern trouw’n wol, maor heur zin’n zet 
har op ’n man mit ’n blouwbonte board en zoo’nt har ze maor nait zoo veur ’t 
griep’n. ’n Gouwdaif heurde d’r van en ging noa ’t palaais woar zai woonde. Hai 
kui’rde wat op ’t plaain op en deel (1) om ien ’t oog te val’n en dat lukte hom. 
Keuningsdochter zag hom mit zien bonte board en raip hom bie heur. Zai rouk’n 
mit ‘nkanner aan proat en hai vertelde heur, dat zien palaais veul mooier was as 
heur voader zien’nt. Noa ’n toerke ging hai ’t verloop’n (2), maor noa ’n dag of 
wat kwam hai terug en prout weer dikke stuk’n van zien palaais. 
“Dat wi’k (3) doch raais wait’n,” docht keuningsdochter, en dou hai vo’t ging, 
laip ze hom, zunner dat hai ’t vernam, achternoa. 
Zai kwam bie zien palaais en poort ston’ oop’n. Zai ging er deur en kwam ien ’n 
koamer, woar gain mensk’n waz’n, maor wel ’n papegoai. 
“’t Is hier veul mooier as bie mien voader,” zee zai. 
“’t Zel nog wel anners word’n,” zee papegoai. 
Dou kwam ze ien nog ’n anner koamer. (Slot	ontbreekt.)

1. op en neer. 2. ging hij weg. 3. wil ik.

(Provincie Groningen. Naar een hs. van 1800-1804 in de volkstaal overgebracht 
door JOH. ONNEKES.)

Varianten. Zie de litteratuur over het sprookje van Blauwbaard	opgegeven in 
KÖHLER, Kl.	Schriften, I,	128 vlg.

15. Van Janmainje in ’t pepier’n hoeske AT 327C

Was ainmoal ’n lutje vent, dei maor ’n poar vingers lank was. Hai haitte ainliek 
Jan, maor omdat hai zoo luddik was, nuimd’n ze hom altied Janmainje. Zien 
ollers waz’n baaident dood en hai woonde allain ien ’n pepier’n hoeske, datter 
hom moakt har van ’n spul oflegde koart’n.
Ainmoal, dou hai krekt aan ’t pankoukbak’n was, kwam er ’n ol heks bie zien 
glas (l) en vroug hom, wat hai doar dee. 
“Pankouk bak’n!” zee Janmainje. 
“Mag ’k ien dien hoeske koom’n, Janmainje, en ’n pankouk van die hem’n?” 
vroug ol heks weer. 
“Nee,” zee Janmainje, “krigs gainent!” 
“Tou maor, Janmainje,” talmde ol heks, “zelt ook ’n hail lekker appel van mie 
hem’n.” 
“Nee,” zee Janmainje weer, “’k dou gain ol heks deur oop’n.” 
“Zelt ’n mooi zulver’n tebaksdeus van mie hem’n.” 
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“No, tou den maor,” zee Janmainje, en hai dee deur oop’n en lait ol heks d’r ien. 
Dou zai ien hoes was, kreeg zai Janmainje bie bain’n, stopte hom ien ’n zak en 
laip mit hom vo’t.
Noa ’n toerke kwam ze bie ’n winkel woar mosterd te koop was en woar dichtbie 
’n arboaider aan ’t wark was. 
Dou zette zai zak bie deur hen en zee teeg’n arboaider: “Arboaider! wil’n ie 
wel ’n beetje op mien zak verdacht weez’n? ’k Heb er ’n vette hen ien, dei wi’k 
slacht’n, maor ’k mout nog eev’n veur twei cent mosterd hoal’n.” 
“Dat ken wel,” zee arboaider, en ol heks ging ien hoes.
Dou kwam er ’n stem oet zak dei raip: “Arboaider, arboaider, ik ben dei vette 
hen, dei slacht wor’n mout, en ik ben Janmainje. Loat mie d’r oet, loat mie d’r 
oet toet toet, den zel-je ook ’n half pond tebak van mie hem’n.” 
Arboaider wordde kel (2), dat ken-je wel reek’n en dee gouw zak oop’n. Jan-
mainje kwam er oet zet’n, gaf arboaider zien half pondje tebak, kreeg ’n kat dei 
d’r touvallig krekt laip en stopte dei ien zak, en mouk ain, twei, drei, dat hai weer 
ien zien hoeske kwam.
Dou kwam ol heks terug, kreeg zak op nek en laip er mit vo’t. 
Onnerweeg’ns begunde kat te mauw’n en dou zee ol heks: “Jao, Janmainje, ofs 
doe ropse (3) en ofs doe schriwse, ’t helpt die almoal niks: doe zelte mit.”
Dou ze ien heur hoes kwam, dee ze zak ien ’n ketel en kookte hom; maor dou 
ze Janmainje d’r oet hoal’n wol, kreeg ze ’n dooie kat te pak’n. 
’t Ol wief begunde te reutel’n (4) as ’n old zaipvat, en ging weer noa Janmainje’s 
hoeske tou, en raip: “Janmainje, Janmainje, dou deur oop’n; zelt ’n hail dikke 
peer hem’n.” 
“Nee,” zee Janmainje, “stops mie ien zak.” 
“Nee, zeker woar nait,” zee heks, “loat mie d’r maor ien; zelt ’n pond tebak van 
mie hem’n.” 
“Nee,” zee Janmainje, “’k dou ook zoo loat gain deur oop’n.” 
“Tou maor,” zee ol heks, “zelt ’n hail mooi gul’n dinkje hem’n.” 
“No, da’s goud!” zee Janmainje, “kroep maor tou schöstain ien.”
Ol heks kreeg heur bez’mstok tusk’n bain’n en vloog op schöstain, kroop er tou 
ien en kwam zoo ien Janmainje zien hoeske. Dou kreeg ze Janmainje weer bie 
klar’n (5) en stopte hom op nais ien zak, kreeg zak op nek en laip er mit vo’t. 
Noa ’n zetje kwam ze bie ’n winkel woar koffieboon’n te koop waz’n en woar 
’n toenman aan ’t heegknip’n was. 
Ol heks zette zak op grond en zee: “Heegknipper, wil’n ie wel ’n beetje op mien 
zak verdacht weez’n? ’k Heb er ’n ol hen ien, dei wi’k slacht’n, maor ’k mout 
nog eev’n ’n half ons koffieboon’n hoal’n. Je mout’n zak maor nait oop’n doun, 
want ’t baist is oarig biller (6).” 
“’k Zel er wel wat om denk’n,” zee heegknipper en dou ging ol heks ien hoes en 
dou kwam er weer ’n stem oet zak dei raip: “Heegknipper! heegknipper! ik ben 
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dei vette hen, dei slacht wor’n mout, en ik ben Janmainje oet ’t pepier’n hoeske. 
Mag ’k er oet, mag’k er oet, mag ’k er oet toet, toet; zel’n ie ook ’n half pond 
tebak van mie hem’n.” 
Heegknipper heurde roar op, maor hai ging noa zak tou en dee hom oop’n. 
Janmainje kroop er oet, gaf heegknipper ’n half pond tebak en dee wat knipsel 
van hoageldoornheeg ien zak. Dou mouk hai gouw dat hai weer ien zien hoeske 
kwam en dou kwam ol heks terug, kreeg zak op nek en laip er mit vo’t. 
Onnerweeg’ns begund’n hoageldoorns heur te steek’n en dou zee ze: “Jao, Janmainje, 
ofs doe mie stekse mit spel’n en naal’n, ’t helpt die almoal niks: doe zelte mit.”
Dou ze ien heur hoes was, dee ze zak weer ien ’n ketel mit woater en kookte hom, 
maor dou ze Janmainje d’r oet hoal’n wol, tastte zai ien hoageldoornstroek’n en 
bezeerde heur han’n. Dou ging ze aan ’t schel’n en rach’n (7) op Janmainje dei heur 
al weer te gouw west har; maor dou se oetroasd har ging ze weer noa zien hoeske 
tou en raip: “Janmainje, Janmainje, dou deur oop’n, zelt ’n hail lekker aai hem’n.” 
“Nee,” zee Janmainje, “stops mie weer ien zak.” 
“Zeker deeg44 woar nait,” zee ol heks, “loat mie d’r moar ien; zelt hail wat moois 
van mie hem’n.” 
“Nee,” zee Janmainje, “’k dou gain ol heks deur oop’n.” 
“Tou maor, Janmainje, zelt ’n gol’n allozie (8) hem’n.” 
“No,” zee Janmainje, “kroep den maor tou ’t geutgat ien.” 
Dou mouk ol heks heur zoo dun as ’n kat, kroop deur ’t geutgat hen en kwam 
zoo weer ien Janmainje’s hoeske, en dou kreeg ze hom weer bie ’t nekvel en 
stopte hom in heur zak, gooide zak op nek en laip er mit vo’t.
Noa ’n pooske kwam ze bie ’n winkel woar snoef te koop was en woar ’n arboai-
der dichtbie aan ’t slootgroav’n was. 
Ol heks zette zak deel (9) en zee teeg’n slootgroaver: “Slootgroaver! wil’n ie wel 
’n beetje op mien zak verdacht weez’n? ’k Heb er ’n jonge hoan ien, dei wi’k 
slacht’n, maor ’k mout nog eev’n ’n half lood snoef hoal’n. Ie mout’n zak maor 
nait oop’ndoun, want ’t dair is zoo wild as ’n kroai.” 
“Nee, da’s goud,” zee slootgroaver, “goat joen gang maor.” 
’t Ol wief was pas ien hoes, of doar begunde Janmainje weer oet zak: “Sloot-
groaver, slootgroaver! ik ben dei jonge hoan, dei slacht wor’n mout, en ik ben 
Janmainje oet ’t pepier’n hoeske. Mag ’k er oet, mag ’k er oet, mag ’k er oet toet, 
toet, den zel’n ie ook ’n half pond tebak van mie hem’n.” 
Slootgroaver keek of hai ’t ien Keul’n dunner’n heurde, maor hai ging doch noa 
zak tou en dee hom oop’n. Janmainje hipte oet zak, kreeg gouw ’n schop vol 
braggel (10) en dee dat er weer ien, gaf slootgroaver zien half pondje tebak en 
mouk dou as de wiend dat hai weer ien zien hoeske kwam. Dou ol heks heur 
bosschop doan har, kreeg ze zak weer op nek en laip er mit vo’t. 

44 Echt.
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Onnerweeg’ns begunde braggel heur bie rug deel (9) te ziepel’n en dou zee zai: “Jao, 
Janmainje, ofs mie beschitse of bemigse,45 ’t helpt die almoal niks: doe zelte mit.”
Dou zai ien heur hoes kwam, dee ze heur zak weer ien ’n ketel mit woater en 
kookte hom, maor dou ze hom er oet hoal’n wol, zag ze dat Janmainje heur al 
weer te loek (11) west was en dat er niks as braggel ien zak was. Ol heks wordde 
tiegers ien hak’n en blous (12) van kwoadhaid as ’n kat dei roazend wor’n is; 
maor dou ze weer wat ien bedoar’n koom’n was, smeet ze heur zak weer over 
scholler en laip zoo hard as heur bain’n heur droag’n wol’n, weer noa Janmainjes 
hoeske tou. 
Dou raip zai: “Janmainje, Janmainje! dou deur oop’n, zelt ’n hail mooi dinkje 
van mie hem’n.” 
“Vandoag nait,” zee Janmainje, “doe bis goud ien ’t beloov’n, maor slecht ien ’t 
volbreng’n.” 
“Starm dood woar nait (13), Janmainje, ’k zel die ’t eerliek geev’n: zich (14) maor, 
hier heb ’k ’t al.” 
“Jao,” zee Janmainje, “wilt mie weer ien zak stop’n.” 
“’k Mag ien grond verzink’n, Janmainje, as ’k ’t dou: ’k wol maor ’n oarighaidje 
mit die hem’n.” 
“No,” zee Janmainje, “as deur ’t sleutelgat kense, den mags er ien.” 
Ol heks mouk heur zoo dun as ’n oal en kroop deur ’t sleutelgat hen. Zoo rouk ze 
al weer ien Janmainjes hoeske, kreeg Janmainje bie schobbelap’n en stopte hom 
weer ien zak, kreeg zak op nek en laip er mit vo’t. Dou mouk ze, zoo gouw as ze 
kon, dat ze ien heur hoes kwam, zunner heur onnerweeg’ns op te hol’n.
Dou ze ien heur hoes was, houl ze Janmainje oet zak en zee teeg’n hom: “Jan-
mainje, hoal mie dat houwblok hier rais heer!” 
“Goud!” zee Janmainje en kwam er mit ’t houwblok aansleep’n. 
“Janmainje,” zee ol heks weer, “hoal mie dei biel rais heer!”
“Goud,” zee Janmainje en kwam er mit biel aansjouw’n. 
“Goa no mit kop op ’t houwblok leg’n,” zee ol heks. 
“Nee,” zee Janmainje, “dou doe ’t eerst rais; ik wait nait hou ’k ’t doun mout.” 
“Och!” zee ’t wief, “goa d’r maor zoo op leg’n.” 
“Nee,” zee Janmainje, “ik ken ’t nait doun, mos mie ’t eerst veurdoun.” 
“Zoo!” zee ol heks en ging mit kop op ’t houwblok leg’n. 
“En den zoo!” zee Janmainje, kreeg gouw biel en hiw heur ien ain slag kop of.

Oeteroetoet, ’t vertelseltje is oet,
De leug’ns dei vlaig’n tou ’t schöstain oet.

45 Bepist, onderpist.
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1. venster. 2. verschrikt. 3. roept. 4. onverstaanbaar spreken. De	geheele	uitdruk‑
king	wil	dus	zeggen: Zij was geheel onthikt. 5. bij de kladden. 6. wild. 7. schelden. 
8. horloge. 9. neer. 10. weeke modder. 11. s1im. 12. blies. 13. versterking voor: 
waarachtig niet. 14. zie.

(Provincie Groningen. Uit den volksmond opgeteekend door Joh. ONNEKES.)

Varianten. Het sprookje is in Groningen algemeen bekend en wordt daar met 
allerlei kleine wijzigingen (b.v. in de geschenken die de heks aan Janman belooft: 
gouden schoenen, een gouden jas enz.) verteld. De lezing van Onnekes is de vol-
ledigste die mij is meegedeeld, doch het slot van het verhaal luidt gewoonlijk aldus: 
De heks stookt het vuur goed op en zegt nadat de oven gloeiend heet is geworden 
aan Janmainje dat hij er in moet kruipen. Deze weet niet hoe hij dat moet aanleggen 
en vraagt of zij het hem wil voordoen. De heks zal het hem wijzen, maar Janmainje 
geeft haar een stoot zoodat ze voorover in ’t vuur valt en verbrandt.

In Drentsche lezingen woont Janman niet alleen in het huisje, maar met zijne 
moeder. De volgende variant werd in 1894 te Beilen opgeteekend:46

Janman woonde met zijn moeder in een papieren huisje. 
Zijn moeder ging uit werken en zei: “Pas goed op, Janman, en houd de deur goed 
dicht: laat vooral niemand binnenkomen zoolang als ik weg ben.” 
En Janman beloofde dat hij niemand zou binnenlaten. 
Maar toen moeder weg was werd er geklopt en een oud vrouwtje riep: “Janman, 
doe open.” 
“Neen,” zei Janman, “ik mag niet.” 
“Och toe, Janman, doe open.” 
“Neen,” zei Janman, “moeder wil het niet hebben.” 
“Och, Janman, doe de deur toch maar open. Ik zal het niet aan moeder zeggen.” 
Eindelijk liet Janman zich overhalen en het vrouwtje kwam binnen met een zak 
op den rug. 
Ze ging naar Janman toe, maakte den zak open en zei: “Probeer nu eens hier je 
beentje in te steken.” 
Janman deed het.
“En kun je dat nu met het andere ook?” vroeg het vrouwtje. 
“Ja wel,” zei Janman en trotsch dat hij zoo knap was stak hij ook zijn tweede 
been in den zak. 
Floep! trok de heks den zak dicht, gooide hem op haar rug en liep met Janman 
weg.

46 Ingezonden door Alyda Schepers.



536 Vertelcultuur	in	Nederland

De verdere loop van het verhaal komt geheel overeen met de Groninger lezingen.
Verwante sprookjes vindt men bij Joos, Vertelsels	III, N° 16 en De MONT en De 
COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 116 (vergelijk ook N° 115).

16. Van den koningszoon met de honden
Er was eens een koning die drie zonen had. De beide oudsten waren bij het volk 
zeer gezien. Zij hielden er elk een prachtige equipage op na en leefden op grooten 
voet. De jongste daarentegen was niet in tel, want men hield hem voor onwijs. 
Hij had drie kwade honden waar iedereen bang voor was en die IJzer, Staal en 
Jan heetten.
Toen de jongens grooter werden zouden ze op reis gaan om wat meer van de 
wereld te zien. De oudste zoon vertrok het eerst, gezeten in eene koets met vier 
paarden, maar van slechts weinig reisgeld voorzien. Dit geld was dan ook spoedig 
uitgegeven, maar de prins reisde verder. 
Toen hij weer bij een tolhek kwam riep hij als gewoonlijk: “Tolmeester! tolmees-
ter! het tolhek los!”
“Wie is ervoor?” vroeg de tolmeester. 
“Des konings zoon.” 
“Des konings zoon moet tol geven.” 
“Des konings zoon heeft geen tol.” 
“Dan moet ge uw zweep aflangen.” 
En er viel niet aan te doen: de prins moest zijn zweep geven. Bij het volgende 
tolhek ging het evenzoo. Achtereenvolgens moest hij zijne tuigen, drie der paar-
den, toen het rijtuig en eindelijk zijn laatste paard afstaan. Al kreeg hij van tijd 
tot tijd geld terug, dit was noodig om eten te koopen en zijn logies te betalen. Ten 
slotte kon hij zijn reis dus enkel te voet vervolgen. Zoo kwam hij eindelijk aan 
een herberg, waar hij weer eten en nachtverblijf bestelde. De waard was echter 
een menscheneter. Hij nam dus den prins gevangen, en, omdat hij hem eerst wat 
vetter wilde maken voor hij hem opat, sloot hij hem op. In het vertrek waar 
de prins gevangen werd gezet waren allerlei ijselijke dingen: een bloedput, een 
groote kuip, ijzeren schroeven, een blaasbalg en zoo meer, en kans om te ont-
snappen was er niet.
Onderwijl was ook de tweede zoon des konings op reis gegaan. Hij reed ook uit 
in zijn mooie koets, maar het verging hem net als zijn broer. Toen zijn reisgeld 
op was, raakte ook hij koets en paarden kwijt en kwam hij ten slotte te voet bij 
het huis van den wildeman aan. Deze hield ook hem gevangen en bracht hem in 
hetzelfde vertrek waar de oudste prins reeds zat.
Toen nu aan den derden koningszoon de beurt was gekomen om op reis te gaan, 
vroeg deze niet om paarden of rijtuig, maar hij ging te voet en nam niet dan zijn 
drie honden mede. 
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Kwam hij aan een tolhek, dan riep ook hij: “Tolmeester! tolmeester! het tolhek los!” 
“Wie is er voor?” 
“Des konings zoon.” 
“Des konings zoon moet tol geven.” 
“De konings zoon geeft geen tol.” 
Wilde de tolmeester hem niet doorlaten of zeide hij: “Ge moet een uwer honden 
afstaan,” dan riep de prins zijne honden toe:

“lJzer, Staal en Jan! pak an! 
Pak dien kerel bij ’t been an, 
En werp hem in de sloot!”

Zoo wist hij zich overal vrijen doortocht te verschaffen en voor eten en logies 
zorgde hij op dezelfde manier. Eindelijk kwam ook hij aan de woning van den 
menscheneter. Hij vroeg om nachtverblijf, doch de waard zeide dat hij maar één 
vertrek had en dat zich daarin een bloedput en andere ijselijkheden bevonden, 
terwijl er bovendien al twee andere gasten waren. Dat schrikte den prins echter 
niet af, en hij liet er zich heenbrengen. Nauwelijks was hij binnen of hij herkende 
zijn broeders. 
Toen beval hij zijn honden:

“IJzer, Staal en Jan! pak an! 
Pak dien kerel bij ’t been an, 
En werp hem in den bloedput!”

Zoo raakten alle drie weer in vrijheid en keerden ze samen naar huis terug.

(Drente.	In 1894 te Beilen uit den volksmond opgeteekend.)47

Varianten. Een prins met drie honden (of andere dieren), die hem helpen, komt 
in verscheidene sprookjes voor; zie KÖHLER, Kl.	 Schriften I,	 303 vlgg. Onder 
de ald. 305	opgenoemde namen der honden vindt men er die overeenstemmen 
met de namen in ons vertelsel; vergelijk ook DE MONT en DE COCK, Vl.	Wonder‑
sprookjes,	bl. 268 noot en Joos, Vertelsels	II, N° 55.

17. Van Kannegien vul AT 591
Er was eens een arme, arme weduwvrouw, zoo arm dat haar laatste stuivertje 
was uitgegeven. Ze had daar wat eten voor gekocht, en toen dat op was, knapte 

47 Dit verhaal is niet in de correspondentie teruggevonden.
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ze haar boeltje op, waschte het eenige kannetje dat ze nog had af en zette het 
buiten de deur in de zon te drogen. Toen sloot ze de onderdeur en daarna ook 
de bovendeur en dacht: Wat moet er nou van mij worden?
Maar terwijl zij zoo zat te denken was het kannetje aan het rollen gegaan, en het 
rolde zoo lang voort, tot het bij een slager kwam. Juist stond daar een vrouw die 
soepvleesch gekocht had en niets meegebracht had om het in te doen. 
Zij zag het leege kannetje en zei: “Wel, dat is juist geschikt om mijn vleesch in 
te doen.” 
Maar zoo dra voelde het kannetje niet dat het gevuld was of het rolde weg. En 
voordat men het pakken kon, was het den winkel al uit en uit het gezicht, en 
rolde het naar huis terug. Toen bonsde het tegen de deur. 
De vrouw riep: “Wie is daar?” 
Het kannetje antwoordde: “Kannegien vul, völt maor ies in mien holle bolle 
bükien (l).” 
De vrouw deed de deur open, en ziet: daar vond ze het heerlijke soepvleesch.
Des anderen daags ging het evenzoo. Nadat de vrouw haar soep gegeten had en 
het kannetje had afgewasschen, zette ze het weer buiten de deur te drogen en 
het kannetje ging ook nu aan het rollen. Het rolde net zoo lang voort tot het 
bij een kruidenier kwam. Daar was iemand die koffie en kandijklontjes kocht en 
de kruidenier deed dat bij vergissing in het kannetje. Het kannetje rolde weg en 
maakte gauw dat het weer thuis kwam en bonsde tegen de deur. 
“Wie is daar?” 
“Kannegien vul, völt maor ies in mien holle bolle bukien.” 
En jawel, daar vond de vrouw koffie en suiker.
Den derden dag ging het kannetje naar de groentemarkt en het duurde niet lang of 
het voelde weer dat het gevuld was. Toen rolde het terug en stootte tegen de deur. 
“Wie is daar?” riep de vrouw. 
“Kannegien vul, völt maor ies in mien holle bolle bukien.” 
En toen bevond de vrouw dat het kannetje vol heerlijke boontjes was.
Dat was de arme vrouw natuurlijk best naar den zin en zij zette dus den volgen-
den dag het kannetje weer buiten de deur te luchten. En jawel, het ging weer aan 
het rollen en rolde nu naar de koemarkt. Daar was juist een boer die zijn koe 
verkocht had en niet recht wist waar hij het ontvangen geld zou bergen. 
Toen die het kannetje zag, dacht hij: “Daar kan ik het mooi indoen,” en hij deed 
het ook. 
Maar toen rolde het kannetje weg, weer op huis af en bonsde tegen de deur. 
“Wie is daar?” werd er weer geroepen. 
“Kannegien vul, völt maor ies in mien holle bolle bukien.” 
De vrouw deed het, en zoowaar nu was het kannetje gevuld met geld. Geen won-
der dat de vrouw blij was.
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Toen bedacht ze: “Waarom zou ik eigenlijk tot morgen wachten met het kannetje 
uit te sturen; misschien wil het nòg wel een vrachtje halen.” 
Zij zette het dus weer buiten. En waarlijk, het kannetje ging weer aan ’t rollen 
en weer naar de markt toe. Daar stond het te wachten, en nu wilde het toeval dat 
een koe juist een groote boodschap deed boven het kannetje. Pas voelde dit dat 
het gevuld was, of het rolde naar huis. 
“Wie is daar?” riep de vrouw. “Kannegien vul, völt maor ies in mien holle bolle 
bukien.” 
De vrouw dacht: “Wat zou het nu weer wezen?” en stak begeerig haar hand in 
het kannetje. Maar toen ze merkte wat het was werd ze zoo kwaad dat ze het 
kannetje op de straat te pletter smeet.
Zoo raakte ze haar kannetje kwijt, maar ze had nu geld genoeg om van te leven, 
en als ze niet gestorven is dan leeft ze nog.

1. kanneken vol, voel maar eens in mijn holle bolle buikje.

(Kampen.	 ln 1894 uit hare herinnering opgeteekend door eene bijna 70-jarige 
dame.)48

Varianten. Eene minder volledige Vlaamsche lezing wordt gevonden in Joos, 
Vertelsels	I, N° 88.

18. Van het gevonden geld AT 1381
Dichte bij Kaampen, in ’n klein dorpien, woenden ’n man en ’n vrouwe mit ’n 
stok of wat kienders, dee mit visschen, weven en wild strikken heur kost ver-
dienden. Eenmaol op ’n aovend, doe de man uutgonk om nog ies even naor zien 
zalmfoeke en vossevalle te kieken, vund hij op de weg ’n groote zak mit geld. 
In plaes dat hij nou naor de valle en foeke keek, gonk hij weer naor huus toe 
om zien Greete ies braof bliede te maeken; maor doe hij dichte bij huus kwamp, 
bedocht hij hom weer en zee in hom zelles: “à’k mien wief dat zegge, dan hè’k 
kaans, dat morgen alleman ’t wet.” 
Hij keerde weeromme en zette de zak mit geld achter ’n dikke boome neer en 
gonk doe naor de vossevalle en de foeke; in de eene zat ’n vos en in de andere ’n 
zalm. Hij sleug ze allebeide dood en stopte de vos in de foeke en de zalm in de 
valle, en doe gonk hij weer naor zien Greete toe, dee drok zat te weven.
“Och, Greete,” reup hij, “gaot toch ies gaauw mit. ’t Is zoo	duuster: ik bin al 
heelemaol verdwaeld ’ewest.”

48 Ingezonden door mevrouw A.R. Rademaker-Boele.
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Greete bedocht heur neet lange en gonk mit Peter. Op heur weg mossen ze net 
het gemeentehuus veurbij, waor nog laete ’t locht op was, omdat de bedienden 
de boel schoone maekten.
“Heerenkies, Peter,” zee Greete, “daor is jao nog locht op in ’t raodhuus, en dat 
zoo laete in d’aovend.”
“Jao,” zee Peter, “’t is nou net de nacht dat de diender mit de duvel ofrekent.”
“Fuj, Peter, is dat waor?”
“Zeker,” zee Peter, “weet ie dan nog neet, dat de diender eenmaol in ’t jaor mit 
de duvel ofrekent?”
“Waorlik neet,” zee Greete.
Eindelik kwammen ze bij de foeke; daor vunnen ze ’n vos in, en in de vossevalle 
zat ’n dikke zalm. 
Doe gongen ze weer naor huus toe; maor onderweg zee Peter: “Het regent zoo, 
Greete, wij gaon hier even onder disse boome schoelen.” 
En mit dat ze daor gongen zitten vund Greete de groote zak mit geld.
“Nou, Greete,” zee Peter, “nou maor gaauw naor huus toe, dat gien minsche ’et 
gewaer wordt en ook aan gien minsche er wat van zeggen!”
“Nee, verdijt neet,” zee Greete.
Maor ’t duurde neet lange of Greete mos ’et toch ies even aan heur buurvrouw 
Trientien vertellen; dee zol dat toch aan gien minsche weer zeggen. Maor Trientien 
vertelde ’et aan Marijgien, en Marijgien aan Jantien: en doe wust gaauw ’et heele 
dorp dat Peter en Greete geld ’evunnen hadden. ’Et duurde dan ook neet lange of 
Peter en Greete mossen op ’t raodhuus koemen om ’et geld weeromme te geven.
“Wij hebben gien geld ’evunnen,” zee Peter.
“Maor,” zee de borgemeister, “oen vrouwe zeg ’et toch!”
“Jao, borgemeister,” zee Peter, “mien vrouwe prat zoo veule; dee is soms neet 
goed bij ’t heufd.”
“Wel drommels nog toe! wò’j mij nou veur gek verklaoren?” reep Greete; “ik weet 
nog wel precies wanneer ’t gebeurd is: ’t Was in de nacht doe de diender mit de duvel 
ofrekende en doe we in de foeke ’n vos vungen en in de vossevalle ’n zalm.”
“Nou, borgemeister, wat zeg iej daorvan?” zee Peter.
“’k Heur ’et al,” zee de borgemeister, “gaot maor naor huus toe.”

(Steenwijk.	In de volkstaal overgebracht door den heer A. SMIT.)

Varianten. Zie DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 74.

19. Van den kikvorsch die in een prins veranderde AT 440
Er was ereis een arme vrouw; die woonde buiten met hare drie dochters. 
Zij waren alle drie mooi, maar de jongste was toch verreweg de mooiste. En 
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gebeurde het wel eens dat de andere twee kribbig waren en ontevreden dat ze 
het zoo arm hadden, de jongste was altijd vroolijk en hulpvaardig. Nu zou op 
zekeren feestdag de moeder pannekoeken bakken en ze stuurde daarom de oud-
ste dochter uit om water te putten. Maar toen deze den emmer ophaalde, zat er 
een kikvorsch in.
“Kikvorsch, wil-je er uit gaan?” riep ze boos. 
“Als je met me wilt trouwen,” antwoordde de kikvorsch. 
“Ik zou je danken!” zei het meisje, en meteen gooide ze den emmer weer leeg en 
putte opnieuw. 
Maar de kikvorsch zat alweer in den emmer; en hoe dikwijls of ze ander water 
schepte, het gaf haar niets: telkens was de kikvorsch er weer in. Eindelijk gaf ze 
het op en keerde onverrichter zake naar huis terug.
Toen ging de tweede dochter naar den put. Zij schepte een emmer water en toen 
zij zag dat de kikvorsch er weer in zat, vroeg ze hem of hij er uit wou gaan. 
“Als je met me wilt trouwen,” zei hij weer. 
“Vriendelijk bedankt,” riep het meisje en ze gooide het water weg zoodat de 
kikvorsch op den grond terecht kwam. Maar pas had ze ander water geput of 
de kikvorsch nam een sprong en hipte weer in den emmer. Wat ze ook deed, de 
kikvorsch was haar telkens te slim af; en omdat ze niet thuis wou komen met 
water waarin een kikvorsch rondzwom ging ook zij met leege emmers terug.
Daarop moest de jongste dochter uit om water te halen. 
Natuurlijk zat de kikvorsch ook weer in haar emmer en toen ze hem vriendelijk 
vroeg om er uit te gaan, zei hij ook tegen haar: “Als je met me wilt trouwen.” 
Natuurlijk had ze daar niet heel veel zin in; maar toen de kikvorsch haar zoo 
erg smeekend aankeek, kreeg ze eindelijk medelijden en zei: “Nu, goed. Je bent 
wel niet heel mooi, maar omdat je het zoo erg graag wilt, zal ik dan maar met 
je trouwen.” 
Toen sprong de kikvorsch dadelijk uit den emmer, het meisje putte schoon water 
en keerde naar huis terug, terwijl de kikvorsch vroolijk achter haar aan hippelde.
Toen ze thuiskwam lachte de moeder wat om dat huwelijk, want ze meende dat 
het niet ernstig gemeend was, en de kikvorsch mocht blijven. En toen het beslag 
gereed was en moeder aan het pannekoeken bakken ging, smulden allen er heer-
lijk van, terwijl ook de kikvorsch, die naast den stoel van zijn bruid zat, zoo 
rijkelijk zijn deel kreeg dat hij, toen ze eindelijk naar boven gingen, de trappen 
niet op kon, maar telkens naar beneden rolde: zoo dik en rond was hij geworden 
van het eten. Het meisje nam hem daarom op en droeg hem voorzichtig naar 
het logeerkamertje waar hij den nacht zou doorbrengen. Maar toen het morgen 
was geworden hoorden ze in het kamertje meer leven dan men zou verwachten 
van zoo’n klein dier. En toen de deur ten slotte openging kwam er dan ook geen 
kikvorsch te voorschijn, maar een prins in een prachtig gewaad, met een gouden 
degen op zij en diamanten gespen op zijn schoenen. Natuurlijk waren ze een en 
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al verbazing en durfden geen woord zeggen. Daarom begon de prins het eerst 
te spreken, en toen vertelde hij dat hij betooverd was geweest en dat alleen de 
belofte van een lief meisje om met hem te trouwen hem weer van een kikvorsch 
in een mensch kon veranderen.
Zoo werd dus dat meisje een prinses en zij leefde heel gelukkig met haar man. 
Maar de andere zusters vergingen van jaloezie en van berouw.

(Gelderland.	In 1894 uit de herinnering opgeteekend.)49

Varianten. Zie GRIMM, Märchen III, bl. 5 (Anm. zu N° 1), en verg. KÖHLER, Kl. 
Schriften I, 229.

20. Van den prins die zijn vrouw vergat AT 313
Daar waren eens een koning en een koningin, die heel gelukkig met elkaar leef-
den, maar nog veel gelukkiger zouden zijn geweest als ze een kind hadden gehad. 
De koningin ging alle dagen naar een kapelletje in het bosch om te bidden, doch 
haar wensch werd maar niet vervuld.
Op zekeren dag kwam er een oud vrouwtje bij haar en vroeg waarom ze daar 
toch telkens kwam bidden. 
“Och, lief vrouwtje,” zei de koningin, “dat wil ik je wel zeggen, maar je kunt me toch 
niet helpen: Ik ben al zoo lang getrouwd en zou zoo graag een zoontje hebben.” 
“O, is het dat?” zei het vrouwtje, “dat valt me mee; dan kan ik denkelijk wel 
helpen. Hier heb ik een boontje. Poot dat thuis in een bloempot. Maar kom dan 
toch elken dag hier bidden.” 
Natuurlijk deed de koningin dat, en ja wel: nog geen jaar later had ze een lief, 
mooi zoontje. 
“Maar,” zei het oude vrouwtje den laatsten keer dat de koningin in het bosch 
kwam, “laat het kind vooral niet buitenshuis komen voor het twaalf jaar is, 
anders zal hem een groot ongeluk overkomen.”
De koning en de koningin waren dolblij, en het kleine prinsje groeide voorspoedig 
op tot een flinken knaap. Hij speelde in de zalen en de breede gangen en op de bin-
nenplaats van het paleis, maar de koningin zorgde dat hij nooit in den tuin of buiten 
kwam. Zoo was de prins al bijna twaalf jaar geworden toen het gebeurde dat de 
koning een groote jachtpartij gaf aan de jonge edelen uit de buurt. De heeren wilden 
dat de prins mee zou gaan op de jacht, maar de koning en de koningin weigerden. 
Doch ze bedelden zoo lang en beloofden zoo stellig goed op hem te zullen pas-
sen, dat de koning eindelijk zei: “Kom, ’t is nu al zoo lang goed gegaan: dat zal 
het verder ook wel. Neemt hem dan maar mee; maar weest vooral voorzichtig.”

49 Ingezonden door A.M. van Cappelle.
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Zoo ging de prins dan mee op de jacht, en daar hij goed had leeren schieten, 
schoot hij eindelijk een groot hert. Maar het schot was niet doodelijk geweest; 
het hert sprong weer op en liep het bosch in, en de prins het achterna. Ze kwa-
men al verder in het bosch, en toen het avond werd was het hert uit het gezicht 
verdwenen en bemerkte de prins dat hij verdwaald was. Wat zou hij nu doen? Hij 
klom op een heuveltje waar een hooge boom stond; maar omdat hij nooit geleerd 
had in boomen te klimmen, kon hij daar niet in komen. Hij keek dus maar van 
de hoogte af zo goed als hij kon in het rond. En ja! heel in de verte zag hij een 
lichtje en hij besloot dus om daar op af te gaan.
Het licht kwam uit een heel klein huisje, en toen hij daar aanklopte deed een oude 
vrouw hem open. 
Hij vertelde haar dat hij verdwaald was en dat hij niet wist waar hij nu heen 
zal, en toen zei de vrouw: “Kom jij maar binnen. Je mag hier best slapen, als je 
morgen voor me wilt doen wat ik je vraag.”
“Wat graag,” zei de prins, want hij dacht: ik moet zeker een boodschap voor 
haar doen: bij voorbeeld wat kousenwol of stopgaren halen of zoo iets. Maar nee, 
hoor, dat kwam anders uit!
Hij stapte dan binnen en zag dat er in de hut drie mooie blonde meisjes waren. 
Die zeiden “moeder” tegen de oude vrouw en ontvingen hem heel vriendelijk. 
Vooral de oudste was heel lief voor den prins. Zij hielp hem met alles en bracht 
hem warme melk. Toen het tijd was om te gaan slapen bracht zij zijn kamertje 
in orde en de prins sliep dien nacht heerlijk. Hij dacht: het meisje zal mij stellig 
morgen den weg uit het bosch wel willen wijzen.
Nu wist hij niet dat de oude vrouw een booze tooverheks was, maar dat bleek 
den volgenden morgen. 
Toen hij wakker werd en opgestaan was, kwam ook de heks voor den dag en zei: 
“Nu moet je je belofte houden en zal ik zeggen wat je doen moet.” 
Ze nam hem mee naar buiten en bracht hem naar een plek waar meer dan hon-
derd hooge boomen bij elkaar stonden. 
Toen gaf ze hem een houten bijltje en zei: “Nu moet je al die boomen omhakken; 
en als het vandaag niet klaar komt, hak ik je het hoofd af.” 
“Nu,” dacht de prins, “dan moet mijn hoofd er zeker af, want ik kan niet eens 
hakken; en dan nog met een houten bijl!”
De heks ging weg en hij probeerde eens met zijn bijl op een boom te slaan, maar 
dat gaf natuurlijk niets: niet eens de bast vloog er af. Toen ging hij mismoedig 
zitten en dacht na over zijn lot. Zoo werd het middag en kwam het lieve meisje 
hem eten brengen. 
Zij had medelijden met hem en zei: “Wacht maar; je zult al wel moe genoeg 
wezen van het loopen van gisteren. Ga maar slapen om uit te rusten, dan zal ik 
onderwijl wel zorgen dat het werk gedaan wordt.” 
Nu had ze stilletjes den tooverstok van de oude vrouw meegenomen en daarmee 
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liet ze alle boomen een voor een omvallen. Alleen den laatsten boom liet ze op 
wankelen staan. 
Toen maakte ze den prins wakker en zei: “Nu moet je maar flink hakken op dien 
boom als de heks van avond komt om je werk na te zien.”
Tegen den avond ging de tooverheks eens kijken hoe het met het omhakken stond. 
Toen ze zag dat de boomen omgehakt waren, zei ze: “Goed zoo, je bent flink 
ijverig geweest, en tot belooning mag je trouwen met het meisje dat gisteravond 
zoo vriendelijk voor je was. Maar dan moet je van dit hout een groot huis bou-
wen, waar jelui in kunt wonen.” 
“Och,” zei de prins, “hoe zou ik dat kunnen?” 
“Ja, dat moet je toch maar zien te doen: je hebt het hout ook wel zoo netjes 
gehakt. En als je het niet kunt, dan moet je hoofd er maar af.”
Den volgenden dag gaf de heks hem een houten zaag en houten spijkers en ander 
gereedschap, maar de prins zag geen kans om daar iets mee uit te richten. Hij ging 
dus maar op een boomstam zitten en wachtte op de dingen die komen zouden. 
Tegen den middag kwam het meisje hem weer eten brengen en zei: “Wees maar 
niet bezorgd: ik heb den tooverstok nog en zal je wel helpen.” 
Toen raakte ze daarmede de boomstammen aan en die veranderden in planken 
en raamposten en al wat er noodig is in een heerenhuis, en weldra was het heele 
huis klaar met deuren en vensters, kasten, tafels en stoelen, en gordijnen voor de 
bedstee. De heks was tevreden en zij trouwden dus: niet in het stadhuis, maar 
zoo maar, en gingen ’s avonds moe van al het werk en de drukte in de nieuwe 
bedstee slapen.
Op eens hoorden ze iemand roepen. ’t Was de stem van de oude heks. 
Zij riep: “Slaap jelui al?” 
“Nee, nog niet,” was het antwoord. 
Nu wachtte de heks een poosje tot ze slapen zouden, maar het meisje vertrouwde 
de zaak niet en zei: “Laten we zoetjes onze kleeren aantrekken.”
Toen knoopten ze de beddegordijnen aan elkaar en bonden die aan den knop van 
het raam. Voorzichtig lieten ze zich naar beneden zakken en liepen toen zoo hard 
mogelijk weg. 
Dat was juist gebeurd, toen de heks weer riep: “Slaap jelui al?” 
Ze kreeg natuurlijk geen antwoord en dacht dus dat ze in slaap waren. Toen ging 
ze naar boven met een groot mes en sneed daarmee overkruis door het bed heen. 
Als ze er in gelegen hadden, waren ze doorgesneden en dood geweest.
Den volgenden morgen ging de heks weer naar het nieuwe huis en toen zag ze 
dat het mis was geweest en dat ze al de dekens stuk had gesneden. Dat maakte 
haar razend. 
Ze liep terug naar haar hut en zei tegen haar man: “Jij kunt zoo hard loopen: haal 
ze gauw op.” 
“Goed,” zei haar man en zette het op een loopen, hen achterna. 
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Eindelijk meende hij in de verte wat te zien; maar toen hij dichtbij kwam bleek 
het dat hij zich had vergist en dat het een paar bloemen waren. Hij ging dus 
onverrichter zake terug en vertelde het aan zijn vrouw. 
Maar die zei: “O, o, wat ben-je een domoor! Waarom heb-je die bloemen niet 
afgeplukt? want dat waren ze!” 
Het meisje had namelijk door een tik met den tooverstaf zich zelf en den prins 
in een bloem omgetooverd. 
De heks stuurde er haar man dus weer op af en zei: “Breng nu alles mee wat je 
ziet en wat je denkt dat zullie zijn.” 
De man liep wat hij kon, maar de bloemen waren weg en hoe hij ook keek, hij 
zag niets meer van de vluchtelingen. Hij liep dus door en jawel, daar kreeg hij ze 
weer in ’t gezicht. 
Maar ook het meisje had hem zien aankomen en ze veranderde zich zelf in een 
kerk en den prins in een dominee en zei tegen hem: “Nu moet je maar flink in 
den preekstoel gaan staan preeken.” 
“Och,” dacht de prins, “ik heb nog nooit gepreekt: wat zal ik zeggen?” 
Onderwijl was de man bij de kerk gekomen. Hij ging naar binnen en hoorde den 
predikant driemaal zeggen: “’t Is morgen Zondag.” 
“Nou,” dacht de man, “dat is een mooie dominee! Zoo kan ik ook wel preeken. 
Denkt hij dat ik dat niet weet?” 
Hij smeet de kerkdeur achter zich toe en ging naar huis terug om alles aan zijn 
vrouw te vertellen. 
“Och,” zei de heks, “je bent een domkop. Je bent nergens goed voor. Had ik je 
niet gezegd ze hier te brengen? Dat waren ze!” 
“Nou,” zei de man, “ik kon die heele kerk met preekstoel en dominee toch niet 
meebrengen?” 
Dat begreep de heks ook, maar ze was boos en zei: “Pas op dat ik jou niet in een 
preekstoel verander. Ik dien er zelf wel op af te gaan en dan zal-je eens zien hoe 
gauw ik ze heb.”
Ze gunde zich den tijd niet om te zien of haar muts wel recht zat en vergat om 
naar haar tooverstaf te zoeken. Ze stoof de deur uit en het bosch in, maar ze 
moest lang loopen voor ze den prins en zijn vrouw had ingehaald. 
Eindelijk was haar dat gelukt; maar het meisje had haar zien aankomen en zij 
veranderde zich zelf in een groot water en den prins in een eendje en zei tegen 
dezen: “Blijf nu vooral goed in het midden zwemmen, en kom vooral niet aan 
den kant, hoe ze je ook zoekt te lokken; want dan zijn we verloren. lk ben nu 
veel banger als toen de man kwam.” 
Zoo stond de heks dan eindelijk voor het breede water. Ze begon het eendje te 
lokken, maar wat ze ook deed en hoeveel stukjes brood ze in het water gooide, 
het bleef in het midden zwemmen. Toen wilde ze er naar toe loopen om het te 
pakken, maar het water was veel te diep. 



546 Vertelcultuur	in	Nederland

“Wacht maar,” dacht ze, “mij fop jelui niet: ik weet best dat jullie het bent. Ik zal wel 
raad schaffen. Oef! wat ben ik moe en warm van het loopen: ik heb mooi dorst!” 
Zoo begon ze dan het water te drinken. En ze dronk en ze dronk. Ze zuchtte en 
steunde er van, maar ze dronk toch door. Ze kon bijna geen adem meer halen, maar 
ze bleef drinken. Eindelijk had ze bijna alles op en het eendje zwom nog maar in 
een klein plasje. Maar toen kon de heks niet meer. Ze voelde dat ze barsten zou. 
Toen zei ze: “Je bent me te slim af geweest. lk zal het niet overleven. Neem dus 
dit doosje: dat kan je nog wel eens te pas komen.” 
Toen begon ze weer te drinken tot ze barstte en stierf.
Ze waren nu vrij en konden gaan waarheen ze maar wilden. En omdat de prins 
geen zin had om in hun huis in het bosch te gaan wonen, besloten ze naar het 
paleis van den koning te gaan. 
Zijn vrouw vond dit eindelijk goed, maar ze zei: “Dan moet je je door niemand 
laten zoenen, want dan zou-je me niet meer kennen en ik wou toch zoo graag je 
vrouw blijven: we hebben al zoo veel met elkaar beleefd.” 
Dat beloofde de prins natuurlijk en verder spraken zij af dat zijn vrouw niet 
met hem in het paleis zal gaan, maar dat hij haar zou komen halen nadat hij zijn 
ouders alles had verteld.
Zoo kwam de prins dan weer in het paleis terug. Hij was lang weg geweest, want 
wat hem dagen geleken had waren jaren geweest. Je kunt dus begrijpen hoe blij 
men was en hoe vriendelijk hij ontvangen werd. En in die vreugde viel iedereen 
hem om den hals en kuste hem, en de prins dacht niet meer aan wat zijn vrouw 
gezegd had. Zoo vergat hij al wat er gebeurd was, en zijn vrouw stond buiten te 
wachten en hij kwam niet. 
Toen zei ze: “Ik was er wel bang voor dat hij mij vergeten zou,” en bedroefd ging 
zij weg. 
Wat zou ze nu beginnen? Ze besloot om zich als meid te verhuren en kwam zoo 
in dienst bij een molenaar, die niet ver van het paleis woonde.
Den volgenden dag gaf de koning een heel groot feest ter eere van den prins. De 
heele stad werd verzocht, omdat iedereen, arm en rijk, had helpen zoeken toen 
de prins op jacht was weggeraakt.
De molenaar maakte zich ook klaar voor het feest en trok zijn beste pak aan. 
Het meisje zei tegen hem: “lk zou ook wel mee willen.” 
“Ja,” zei de molenaar, “maar dat gaat niet. Je kunt toch niet in je werkpakje naar 
het feest gaan?” 
“O,” zei ze, “als dat het is: mooie kleeren heb ik wel.” 
Toen maakte ze het doosje dat de heks haar gegeven had open en haalde er een 
prachtige japon uit, zoo prachtig dat ze op het feest veel mooier gekleed was dan de 
koningin. En daarenboven was ze een beeldig mooi meisje. Natuurlijk trok ze de 
aandacht, ook van de koningin, en die vroeg haar of zij die japon mocht hebben. 
“Wel zeker,” zei ze, “als ik van nacht hier in het paleis mag logeeren.” 
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“O,” zei de koningin, “dat kan best. We hebben kamers genoeg.”
Toen ’s nachts alles stil was geworden, ging ze naar de kamer van den prins, maar 
die herkende haar niet en herinnerde zich niets meer, want hij had zich laten kus-
sen door zijn moeder en al zijn tantes. 
“Och,” riep ze, “ken-je me dan niet meer? Ik ben je lieve vrouw.”
Maar wat ze ook deed, alles was vergeefs, en zij moest ’s morgens weer naar den 
molenaar terug.
Nu was er dien avond weer groot feest en de molenaar ging er ook weer heen. 
Zij zeide: “Wat zou ik graag weer meegaan.” 
“Ja,” zei de molenaar, “maar nu is je japon weg.” 
“Dat is geen bezwaar,” zei ze en ze maakte het doosje van de heks weer open en 
haalde er een japon uit, nog veel mooier dan de vorige. Zoo kwam ze op het bal. 
De koningin ging naar haar toe en riep uit: “O, freule, die japon moet u toch aan 
mij geven!” 
“Met plezier,” zei het meisje, “als ik van nacht weer hier mag blijven.” 
“O zeker,” zei de koningin, “waarom niet? een dame met zooveel smaak zien we 
gaarne aan het hof.”
Zij bleef dus en ging weer stilletjes naar de kamer van den prins. 
Deze luisterde nu beleefd naar wat zij zeide, maar hij begreep er niets van en zei: 
“U vergist u zeker; ik heb van dat alles nooit iets gehoord.” 
Ze moest dus ook dezen keer onverrichter zake vertrekken.
Maar er zou nog een derde feest zijn. Daarvoor haalde ze weer een japon uit het 
doosje te voorschijn, zoo mooi als er nog nooit een door een koningin of keizerin 
was gedragen. De moeder van den prins vroeg dus ook om die te mogen hebben, 
en het meisje vroeg weer om te mogen blijven logeeren.
Nu hadden bedienden van het paleis den vorigen nacht gehoord dat de logee naar 
de kamer van den prins was gegaan en ze hadden dat verteld aan den koning. 
Die besloot daarom te onderzoeken wat zij daar deed en hij verstopte zich in de 
kast. Toen het heele paleis in slaap was ging zij weer naar den prins, maakte hem 
wakker en begon hem te vertellen van hun wederwaardigheden.
“Och,” zei ze, “weet je dan niets meer van alles wat er in het bosch is gebeurd 
en hoe ik je telkens geholpen heb, en hoe die heks ons achterna zat, totdat ze 
eindelijk gebarsten is van al het water?” 
“Ja,” zei de prins, “nu herinner ik mij alles weer en hoe goed en lief je voor mij 
bent geweest en hoe wij allemaal aan jou verschuldigd zijn dat ik gered ben. Maar 
wat moet ik nu zeggen tegen mijn vader?” 
“Wel,” zei het meisje, “vertel hem dat je twee ringen hebt, een van lieflijkheid 
en een van onlieflijkheid, en vraag: ’Welke zal ik wegdoen?’ en dan moet je maar 
doen zooals je vader zegt.”
Dat vond de koning, die in de kast alles hoorde, heel lief gezegd van het meisje, 
dat ze den prins leerde aan zijn vader gehoorzaam te zijn. Toen zij weg was 
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gegaan en de prins sliep, kwam de koning uit de kast, vast van plan om hen samen 
gelukkig te maken.
Den volgenden morgen ging de prins naar zijn vader en vertelde hem alles. Toen 
zei de koning: “Je moet den ring van onlieflijkheid wegdoen en den anderen hou-
den, dat zal voor ons allen het beste wezen. Ik heb van nacht alles gehoord en we 
zullen je vrouw allemaal heel lief hebben.”
De koning vertelde het dadelijk aan de koningin. Er werd een rijtuig met zes 
paarden ingespannen en daarmee reed de prins naar den molenaar om zijn vrouw 
te halen. Die tooverde nog gauw een prachtige japon uit het doosje van de heks 
en klom toen in het rijtuig. Denzelfden dag nog trouwden ze plechtig op het 
stadhuis en in de kerk en ’s avonds was er bruiloft en ze leefden allemaal nog heel 
lang en gelukkig.

(Gelderland.	In 1894 uit de herinnering opgeteekend.)50

Varianten. Zie GRIMM, Märchen,	N° 113 (en de Anm., dl. III, bl. 195); MÜLLEN-

HOFF, Sagen,	bl. 395; DE MONT en DE COCK, Vl.	Wondersprookjes, N° 11 (en bl. 
294); vergelijk verder de talrijke varianten bij KÖHLER, Kl.	Schriften I, bl.	161-176 
en PINEAU, Folk‑lore	du	Poitou,	bl. 29.
De episode waarin de prinses zich als meid verhuurt en met prachtige kleederen 
(die zij uit een notedop enz. haalt) op het bal verschijnt komt ook in andere 
sprookjes voor; zie b. v. GRIMM, N° 65, en vergelijk ald. N° 88 en KÖHLER,	a.	
w., bl. 420).

21. Van den Prins met de appelen van Damasko AT 566
Er waren eens een koning en eene prinses. Die koning was schat- en schatrijk, 
maar zijn grootste schat was zijne dochter. De prinses was zoo zachtmoedig als 
de meizoetjes51 buiten in het veld en zoo schoon als een lentemorgen; en als ze 
glimlachte was het of de zon nog helderder scheen dan anders en of de sterretjes 
aan den hemel van blijdschap gingen flonkeren.
Geen wonder dus dat er veel over haar schoonheid gesproken werd en dat van 
heinde en verre prinsen kwamen opdagen om naar hare hand te dingen. Maar 
hoeveel rijke en machtige prinsen er ook kwamen, hare keus viel niet op hen. 
Zij had haar hart reeds weggeschonken aan een jongen, schoonen koningszoon, 
maar die arm was aan geld en goed, want zijn vader regeerde maar over een heel 
klein rijkje. Zij hadden elkander zielslief en hoopten niets vuriger dan eenmaal 
met elkaar te mogen trouwen en gelukkig te worden.

50 Ingezonden door mevrouw S.H. Junius.
51 Madeliefjes.
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Maar de koning had het anders 
beschikt. Hij wilde geen armen prins 
tot schoonzoon hebben, en hoe zijn 
dochter ook klaagde en schreide, het 
baatte niet: tegen wil en dank werd zij 
verloofd met een koning die rijk was, 
maar bij lange niet zoo schoon en ook 
niet zoo deugdzaam als de ongeluk-
kige prins. Deze mocht nu natuurlijk 
ook niet meer aan het hof komen en 
de prinses zou dus den prins misschien 
nooit hebben teruggezien als niet een 
harer hofdames medelijden met hen 
had gehad en bewerkte dat zij elkaar 
nog wel eens in het geheim konden 
spreken. Die hofdame was zeer aan de 
prinses gehecht; zij waren samen opge-
groeid en groote vriendinnen gewor-
den. Als klein meisje was ze aan het 
hof gekomen, niemand wist van waar, 
en wat het wonderlijkste was: ze droeg 
een klein gouden sterretje op haar 
voorhoofd. Die hofdame dan zorgde 
dat de prins van tijd tot tijd de poort 
open vond en ongemerkt in het paleis 
kon komen. Zij bracht hem dan stille-
tjes bij de prinses en de twee geliefden 
konden een paar uur minnekoozen en 
troost zoeken voor hun leed. Zij spra-
ken elkaar moed in en hoopten nog 
altijd dat zij den koning zouden kunnen vermurwen.
Maar dat mocht niet zijn. Toen de prins op zekeren avond weerkwam vond hij de 
prinses buiten zich zelf van droefheid. De koning had den dag van haar huwelijk 
vastgesteld en er was niets meer aan haar lot te veranderen. De prins hield zich 
moediger en zocht haar te troosten. Hij zei dat alles nog niet verloren was en dat 
er onverwacht nog zooveel gebeuren kon; maar toen hij weggegaan was, kon hij 
zijn smart niet meer bedwingen. Hij was geheel ontmoedigd en wist niet wat te 
doen om het noodlot te keeren. Tobbend en peinzend liep hij waar zijn voeten 
hem dragen wilden. De zon was opgegaan en wierp haar warme stralen over de 
aarde en wekte de bloempjes uit den slaap en deed den dauw parelen en schit-
teren, maar de prins zag het niet. De vogels begonnen vroolijk te kwinkeleeren 

“Es	war	einmal”
Nach	dem	Delgemälde	von	Hermann	Raulbach.

Geromantiseerde	voorstelling	van	een	sprookjesverteller	
(Prentencollectie	G.J.	Boekenoogen,	ca.	1900,	

archief	Meertens	Instituut)
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en de krekeltjes zongen in het groene gras, maar de prins hoorde ze niet. Hij liep 
maar voort en was te bedroefd om te zien waar hij liep. Zijne gedachten waren 
zoo geheel vervuld met de prinses dat hij nauwelijks merkte dat hij door een 
bosch ging en dat het pad hoe langer hoe smaller en slechter werd. Maar eindelijk 
kon hij niet verder: boomwortels en kreupelhout maakten den weg onbegaan-
baar en hij was wel genoodzaakt even stil te houden. Toen kwam hij tot bezin-
ning. Waar was hij? Maar hoe zou hij dat kunnen zeggen? Hij had er niet op gelet 
hoe hij liep. Hij ging dus op een boomtronk zitten, niet wetende wat hij verder 
zou doen. Wat kon het hem ook eigenlijk schelen? Mogelijk was hij wel in het 
spookbosch, waarin niemand zich durfde wagen, omdat geen mensch die er in 
gegaan was er levend weer uit was gekomen. Maar wat kon hem het leven nog 
schelen: als hij de prinses moest verliezen, was hij maar liever dood.
Toch kon hij daar zoo niet blijven zitten totdat de spoken hem zouden komen 
halen. Hij keek dus eens om zich heen en, zoo waar, daar zag hij op eens een heel 
leelijk vrouwtje uit den grond oprijzen. 
Zij ging voor hem staan en vroeg: “Wat zoek-je hier? Weet je niet dat hier alleen 
spoken en heksen huizen?” 
De prins was wel wat onthutst door die plotselinge verschijning, maar hij had 
juist bij zich zelf uitgemaakt dat de heele wereld, met spoken en heksen en al, 
hem onverschillig liet en hij wachtte dus af wat er verder gebeuren zou. Het 
vrouwtje had echter geen booze bedoelingen. 
Zij zag dat hij bedroefd en terneergeslagen was en zei: “Je hebt verdriet. Wat is 
je overkomen? Vertel het me: misschien kan ik je helpen.” 
De prins had er behoefte aan om zijn overkropt gemoed uit te storten en hij ver-
haalde dus zijn heele geschiedenis: hoe hij verliefd was geworden op de prinses 
en de prinses op hem; hoe gelukkig zij waren, tot de koning daar een einde aan 
maakte door hem van het hof te verjagen; hoe de hofdame met het sterretje op 
haar voorhoofd hen geholpen had en hoe nu eindelijk de trouwdag van de prinses 
was bepaald en zij geen middel wisten om dat lang gevreesde huwelijk te voor-
komen. Het vrouwtje had met een ernstig gezicht geluisterd, maar hoe verder 
hij met zijn verhaal vorderde, des te meer klaarde haar gezicht op, en toen hij 
ophield keek ze opgewekt en tevreden, en was het leelijke oude vrouwtje veran-
derd in een mooie, rijzige dame. 
“Kom mee,” zei ze; “ik ben de prinses van het groot Damasko: ik zal je helpen, 
maar dan moet je beloven dat je doen zult wat ik zeg, want ik heb ook jou[w] 
hulp noodig.” 
Zoo gingen ze dan samen voort, al dieper het bosch in, tot ze eindelijk kwamen 
op een heel donkere plek. Daar was een gat in den grond en zoo kwamen ze in 
eene onderaardsche gang, waar het zoo	duister was als de nacht. Ze liepen door, 
wel een uur lang, zonder een woord te spreken. Maar toen zagen ze het in de 
verte schemeren en werd het al lichter en lichter, en ze kwamen op een groot 
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plein met een prachtig kasteel, dat schitterde en straalde als de zon. Het was dan 
ook van louter goud, diamant en edelgesteente en het blonk zóó dat men er haast 
niet naar kijken kon. Van binnen waren de zalen met zijde en goudleer behangen 
en prachtig gemeubileerd en de prins zag kamers vol	kostbaarheden, waar het 
goud en zilver zoo maar lag opgestapeld. 
Hij kon zijn oogen niet gelooven en dacht: “Van dat alles zal de prinses van 
Damasko mij zeker wat geven, zoodat ik naar den koning kan gaan en hem mijn 
schatten aanbieden, en zoo zal ik mijn liefste tot vrouw krijgen.” 
Maar hij had het mis. De prinses van Damasko dacht er niet aan hem rijk te maken, 
want geld had hij niet noodig: dat zou hij later genoeg in zijn bezit krijgen. 
Ze had heel andere plannen en ze zei: “In dit paleis woon ik, en al de schatten die 
ge ziet zijn door mijn voorouders bijeenvergaderd. Nog nooit is een menschen-
kind hier geweest: wie het dorst wagen ons eigendom te betreden heeft dat altijd 
met den dood moeten bekoopen, want ik heb duizend onderaardsche slaven die 
mijne bevelen gehoorzamen. Geloof dus maar vrij dat ge hier niet levend van-
daan zoudt komen als ik uw hulp niet noodig had. Dat vindt ge vreemd, want 
ge denkt natuurlijk dat ik wel heel gelukkig moet zijn, omdat ik in zoo’n mooi 
paleis woon en alles heb wat iemand verlangen kan. Maar schijn bedriegt. Ik heb 
groot verdriet: even groot verdriet als jij. En ik heb dat verdriet al meer dan tien 
jaar verduurd, terwijl jou[w] droefheid nog maar pas is begonnen. Ik had een 
kind, een eenig dochtertje, en dat kind is mij ontroofd. Het heeft zich te dicht bij 
den rand van het bosch gewaagd en is toen door menschen meegevoerd. En hoe 
oppermachtig ik hier in mijn rijk ook ben, daarbuiten kan ik niets doen, want 
het is een eeuwige wet voor mij en de mijnen om dit bosch niet te verlaten. Ik kon 
mijn kind dus niet opsporen en heb nooit iets van haar vernomen. Jarenlang 
heb ik gewacht of zich een mensch in mijn gebied zou wagen: gij zijt de eerste die 
het spookbosch is binnengegaan. Maar het geluk heeft u geleid en juist u hierheen 
gebracht. De droefheid heeft de droefheid verdreven en de bedroefde zal den 
droeve troost brengen. Zoo zal het zijn!”
De prins begreep niet alles wat zij zeide, maar hij had geen tijd om iets te vragen, 
want zij nam hem bij de hand en trok hem voort naar den tuin van het paleis. 
Daar schitterde het als kristal, want rondom waren prachtige watervallen, en fon-
teinen sprongen hoog op in glinsterende kleuren en beekjes klaterden door het 
groen. Hij zag daar boomen met de heerlijkste vruchten en prachtige heesters 
stonden in vollen bloei en vervulden de lucht met zoeten geur. Vogels in bonte 
kleuren vlogen af en aan en zongen hun schoonste lied, en de insekten schitterden 
als levende edelsteenen in den zonneglans. En toch had al die heerlijkheid de 
prinses van Damasko niet kunnen troosten in haar droefheid, en ook	de prins 
was nog te veel vervuld van de gedachte aan zijne uitverkorene en hoe alles nog 
tot een goed einde zou komen, dan dat hij van alle pracht om zich heen kon 
genieten. Zoo voortwandelende kwamen ze eindelijk bij een paar appelboomen 
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die naast elkaar stonden. Er hingen prachtige appelen aan, zoo mooi als de prins 
ze nog nooit had gezien. 
“Zie zoo,” zei de prinses, “pluk nu zeven appelen van iederen boom, maar pas 
vooral op dat ze niet door elkaar raken. Hier zijn twee zakjes: op het eene staat 
Hokus, op het andere Pokus. Doe ze daar in.” 
Dat deed hij en toen zei de prinses: “Nu heb je het middel om je liefste tot bruid 
te krijgen, want wie een appel van Hokus eet krijgt jeugd en schoonheid weer, al 
was hij ook zoo oud en zoo leelijk als de nacht, maar een appel van Pokus geeft 
aan wien er van eet horens die zoo hoog groeien dat de top met geen ladder te 
bereiken is. Ga nu mee, dan zal ik je uit het bosch brengen en onderweg vertellen 
wat je te doen hebt.” 
Dat gebeurde en de prins beloofde precies te zullen doen wat zij hem opdroeg; 
bij het afscheidnemen kreeg hij nog een paar doosjes met eene zalf waardoor hij 
zich onkenbaar maken en weer in zijne gewone gedaante terugbrengen kon en 
zoo ging hij weer op weg naar de hoofdstad.
Het was juist marktdag toen hij daar aankwam. Hij had zich in een koopman 
veranderd en ging zoo de stad binnen. 
In die tijden was het nog de gewoonte dat ook de hofstoet op de markt kwam 
om daar inkoopen te doen en de prins wachtte dus tot hij de prinses met haar 
gevolg zag aankomen en begon toen te roepen: “Appelen van Damasko, appelen 
van Damasko! wie ze koopt en eet krijgt jeugd, kracht en schoonheid weer, al 
was hij ook honderd jaar. Ze kosten maar vijf kopkens52 per stuk.”
De menschen keken hem aan en dachten: “Nu ja, dat zegt hij maar om zijn appe-
len kwijt te raken, maar ze zijn veel te duur.” 
Toch wist hij zijn waar zoo goed aan te prijzen dat twee oude jongejuffers het 
toch eens met zijn appels probeerden, en jawel, nauwelijks hadden zij ze op of ze 
werden weer jong en veel schooner dan ze vroeger ooit geweest waren. Natuur-
lijk stroomde het volk toen toe en nadat nog een paar appelen hun wonderlijke 
uitwerking hadden gedaan, liet de prinses den koopman bij zich komen; want 
hoe mooi een vrouw ook is, ze wil altijd nog mooier worden. De hofdame met 
het sterretje was bij haar en de koopman gaf haar allebei een appel, maar uit den 
zak van Pokus, en zei dat ze die eerst moesten opeten als ze weer in het paleis 
terug waren. Toen maakte hij zoo gauw als hij kon dat hij uit de stad kwam, want 
hij begreep wel dat het zijn beste beurt niet zou wezen als de appelen werden 
opgegeten.
Dat was dan ook zeer verstandig, want niet lang daarna was het paleis en de heele 
stad in rep en roer. De prinses en de hofdame hadden horens gekregen, die tot aan 
de zoldering reikten. Overal werd naar den koopman gezocht, maar te vergeefs, 
want de prins had zich natuurlijk weer in zijn vorige gedaante veranderd. Alle 

52 Kopek: zilveren of koperen munt (van Russische origine).
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dokters uit het rijk werden te hulp geroepen, maar niemand wist raad. Geen mid-
del hielp. Al zaagde men de horens af, in een oogenblik waren ze weer net zoo 
groot als te voren. Dat duurde zoo een heele poos en de koning was radeloos. 
De rijke prins wilde nu ook niet meer van trouwen hooren, maar liet zijn bruid 
lafhartig in den steek. Toen liet de koning omroepen dat wie zijn dochter van 
de horens zou weten te verlossen tot belooning haar ten huwelijk zou krijgen. 
Natuurlijk stroomden toen ook uit verre landen de dokters toe om hun kunst te 
beproeven, maar niemand slaagde. Het geval scheen hopeloos.
Toen kwam op zekeren dag een vreemde dokter aan het paleis die beweerde dat 
hij de prinses zou genezen. Zijn middel was echter een diep geheim en daarom 
mocht niemand getuige zijn van de behandeling. De koning wilde eerst niet toe-
staan dat de dokter met de prinses alleen gelaten werd en dacht dat het geheime 
middel toch niet zou baten; maar de vreemdeling hield vol en verzekerde dat er 
geen twijfel was of hij zou de prinses genezen, zoodat de koning eindelijk toegaf 
en hem met de prinses in de kamer alleen liet. Nauwelijks was dat gebeurd of de 
dokter sloot zorgvuldig de deur en zei tegen de prinses dat zij haar oogen moest 
sluiten en afwachten wat er gebeuren zou. Toen haalde hij een doosje voor den 
dag, bestreek zijn gezicht met de zalf die daar in zat en plotseling was hij weder 
veranderd in den prins. Hij viel zijn geliefde om den hals en vertelde haar al wat 
er gebeurd was. Maar eerst had hij haar een appel gegeven uit den zak van Hokus 
om de horens te doen verdwijnen. Zoo zaten ze dan weder bij elkander, en dat ze 
zich niet verveelden behoef ik niet te zeggen. Ze hadden zooveel te vertellen dat 
de tijd omvloog, maar eindelijk begreep de prins toch dat de koning ongeduldig 
zou worden als hij nog langer bleef. Hij veranderde zich dus weer in den dokter 
en liet de prinses beloven dat zij nog niets zou zeggen, want de taak die de bos-
chkoningin hem had opgedragen was nog niet afgeloopen.
Het laat zich denken dat de koning niet weinig in zijn schik was, toen hij zag 
dat zijne dochter werkelijk weer van de horens was bevrijd, en in de algemeene 
vreugde aan het hof vergat men dat de hofdame van de prinses nog altijd van 
een paar reusachtige horens was voorzien. De prinses was de eerste die daaraan 
dacht. Natuurlijk beloofde de dokter dat hij ook op haar zijne kunst zou toepas-
sen; maar toen hij haar zag, fronste hij zijn voorhoofd en schudde met het hoofd. 
Toen verklaarde hij dat de genezing van de hofdame niet zoo eenvoudig zou 
gaan. Hij streek het haar wat weg en wees op het gouden sterretje. Toen peinsde 
en peinsde hij en bleef langen tijd in gedachten verzonken. 
Maar eindelijk richtte hij zich op en zei: “Er is maar één middel dat helpen kan. 
De dame kan alleen genezen worden in het spookbosch.” 
De koning wilde daar echter niets van weten, want er was nooit iemand levend 
uit het spookbosch teruggekomen. Maar de hofdame zei dat ze niet bang was 
en ook de prinses wist zoo mooi te praten dat de dokter eindelijk toestemming 
kreeg om met haar naar het bosch te gaan. Dat gebeurde dus en toen zij uit het 
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gezicht waren gaf hij ook aan haar een appel van Hokus, die haar horens deed 
verdwijnen. Toen bracht hij haar naar een plek die de prinses van Damasko hem 
had aangewezen, en toen ze er kwamen stond deze daar al. Pas had de hofdame 
haar gezien of zij vloog op haar af en ze omhelsden elkaar, want de moeder had 
nu eindelijk haar verloren dochter weer terug. Het gouden sterretje was het fami-
lieteeken en ook de prinses van Damasko droeg er een op het voorhoofd zooals 
de prins nu zag. Nu werd alles opgehelderd. De dochter van de boschkoningin 
was toen ze nog een heel klein meisje was aan den ingang van het bosch bloemen 
gaan plukken. Toevallig was de koning op de jacht en van zijn gevolg afgedwaald. 
Zoo kwam hij bij het spookbosch en zag daar het mooie kind. Hij nam het mee 
naar zijn paleis en liet het opvoeden met zijn eigen dochter, en niemand wist hoe 
het meisje in het bosch was gekomen en hoe zij aan dat sterretje op haar voor-
hoofd kwam. Als men haar vroeg wie haar ouders waren dan zei ze dat ze het 
niet wist, want ze durfde niet vertellen dat ze in het kasteel van Damasko woonde 
omdat ze dan als een heks verbrand zou zijn geworden. Ze was langzamerhand 
in haar lot gaan berusten, ofschoon ze iederen dag aan haar moeder dacht.
Maar nu waren moeder en dochter weer bij elkaar en de prins had zijne prinses 
weer. Want toen hij aan het hof terugkwam, en hij zijn avonturen verteld had, stond 
de koning natuurlijk toe dat hij zijne dochter tot vrouw kreeg. Aller blijdschap was 
dus groot, en ik zou niet weten te zeggen wie wel het allerblijdste was.
De prins trouwde met de prinses en werd koning toen de oude koning gestorven 
was. Zij leefden heel gelukkig en tevreden en de prins regeerde als een goed vorst.

(Helvoort	(Noord‑Brabant).	In 1896 opgeteekend naar mededeelingen van eene 
dame die het sprookje van hare grootmoeder hoorde.)53

Varianten. Van appelen (of peren) die de eigenschap hebben van horens of neu-
zen te doen groeien en inkrimpen is sprake in verschillende sprookjes. Vergelijk 
het volgende vertelsel mijner verzameling en de daar opgegeven bronnen. 

22. Van het tooverfluitje en het tooverhoedje AT 566
Er was eens een arme landedelman die toen hij stierf aan zijn beide zonen niets 
achterliet dan een groote kist. Ze wisten niet wat daar in zat en toen nu hun vader 
begraven was besloten ze de kist open te maken om te zien wat die bevatte. Maar 
de kist was leeg; alleen lag er op den bodem een oud hoedje en een fluitje. 
“Veel is het niet,” zeiden ze tegen elkaar, “en er zal niets anders op zitten dan dat 
we de wijde wereld ingaan om te zien hoe we aan den kost komen.” 

53 Ingezonden door mevrouw Cornelis.
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De een nam het hoedje en de ander het fluitje, en ze spraken af dat ze over een 
jaar terug zouden komen om te vertellen hoe het hun vergaan was. Maar voordat 
ze scheidden blies de een voor de grap eens op zijn fluitje, en toen hij dat deed 
stond er op eens een klein mannetje voor hem die vroeg wat hij verlangde. 
“O, als ik het maar om het zeggen heb, geef me dan een zak met goud;” en nau-
welijks had hij dat gezegd of het mannetje kwam met een zak met goud aan. 
“Dat’s aardig,” riep de ander, “dat’s een kostelijk fluitje!” en van blijdschap 
zwaaide hij met zijn hoedje. 
Maar niet zoodra had hij daarmee gezwaaid of er kwam weer een mannetje, dat 
ook aan hem vroeg wat hij wenschte. 
“Geef mij ook maar een zak goud,” zei hij en terstond werd aan zijn verlangen 
voldaan. 
Het ontdekken van die bijzondere eigenschap van hun bezitting bracht natuur-
lijk verandering in hunne plannen. De eene broer besloot voor zijn goud eene 
boerderij te koopen en daar rustig te gaan wonen, maar de eigenaar van het fluitje 
wilde liever wat van de wereld zien en trok dus naar de hoofdstad.
Toen hij nu in de stad was aangekomen en daar rondwandelde om al het merk-
waardige te bekijken, zag hij ook de prachtige koets waarin de koning met zijn 
dochter gezeten was. 
“Wel,” dacht hij, “dat is een mooi rijtuig, maar ik zal toch eens zien of mijn fluitje 
mij niet aan nog wat mooiers helpen kan.” 
Hij blies dus en verlangde van het mannetje eene koets en paarden die mooier 
waren dan die van den koning. Daar ging hij mee uit rijden, telkens als hij wist 
dat ook de koning uit rijden ging en hij zorgde dat hij hem dan tegenkwam. De 
koning en zijn dochter werden toen jaloersch dat er iemand was die een mooier 
rijtuig had dan zij zelf en zij lieten daarom een gouden koets maken. Maar nau-
welijks was die klaar of de ander zorgde dat hij eene koets kreeg die nog veel 
kostbaarder was en schitterde van edelgesteenten. De koning en de prinses waren 
daar natuurlijk boos over, maar ze vonden het toch wenschelijker dien man tot 
vriend dan tot vijand te hebben en ze noodigden hem dus aan het hof. Daar werd 
hij minzaam ontvangen en de koningsdochter was zelfs zoo lief en vriendelijk 
voor hem dat hij ten slotte verliefd op haar werd. Ze deed alsof zij hem ook lief 
had en toen ze hem eindelijk goed en wel onder haar macht had, vroeg ze waar 
hij toch al zijn schatten vandaan haalde. Eerst wilde hij zijn geheim niet ver-
klappen en hij dischte allerlei verhalen op; maar de prinses geloofde die niet en 
wist hem eindelijk zoover te brengen dat hij het fluitje vertoonde en vertelde 
welke bijzondere eigenschap het bezat. Ze vroeg toen of ze er ook eens op fluiten 
mocht, maar dat weigerde hij. Het was hem echter niet mogelijk te blijven wei-
geren toen zij aanhield, en de koningsdochter blies dus op het fluitje. Dadelijk 
verscheen het mannetje en vroeg wat de koningsdochter begeerde. En toen beval 
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ze om dien vent die bij haar zat weg te jagen. Dat gebeurde natuurlijk en zoo 
stond hij dan arm en berooid buiten de stad.
Hij wist geen anderen raad dan naar zijn broer te gaan en aan dezen het ongeval te 
vertellen. Toen beraadslaagden ze hoe ze het fluitje terug zouden krijgen en beslo-
ten dat hij weer naar de stad zou gaan en met behulp van het hoedje het verlorene 
zou zien te herwinnen. Niet lang daarop reed hij dus weer in eene koets door de 
stad en vertoonde zich met nog meer praal dan vroeger. Eindelijk liet hij een paleis 
bouwen dat nog veel mooier was dan het koninklijk paleis. Toen kon de konings-
dochter het niet langer uithouden en zij ontbood hem weer aan het hof.
Daar was het hem juist om te doen, want zoo hoopte hij haar het fluitje weer 
te kunnen afnemen. Maar het kwam anders uit dan hij verwacht had. Want toen 
hij bij de prinses was, kwam zijne verliefdheid weer boven en was het hem niet 
mogelijk haar iets te weigeren. Zij was echter zoo slim net te doen alsof ze hem 
in alles zijn zin gaf en zoo merkte hij niet dat ze hem de baas was. Zij beloofde 
hem dus dat ze hem zijn fluitje terug zou geven, als zij eens met het hoedje mocht 
zwaaien, en hij was zoo verblind dat hij daar geen gevaar in zag en haar het hoedje 
in handen gaf. Zij zwaaide ermee en voor de tweede maal beval zij het kereltje 
hem weg te jagen.
Toen hij zag hoe hij bedrogen was, was hij radeloos. Hoe zou hij nu het hoedje en 
het fluitje terugkrijgen? Naar zijn broer durfde hij niet gaan en in de stad blijven 
wilde hij niet. Mistroostig ging hij dus op het pad en dacht dat het maar het best 
zou zijn een eind aan zijn leven te maken. Zoo kwam hij in een bosch en liep 
voort tot hij moe werd en legde zich toen onder een boom te slapen.
’s Morgens werd hij wakker en had honger, want sinds hij uit het paleis was 
gejaagd had hij niets gegeten. Toen zag hij dat hij onder een pereboom had gele-
gen en dat daar mooie peren aan hingen. Hij plukte er een paar af en zag toen een 
boom waaraan nog veel grootere peren zaten. Ook daarvan sloeg hij er enkele af 
en ging toen rustig, bij een beekje zitten. Hij at drie van de groote peren op, maar 
- o wonder! - toen begon zijn neus te groeien en werd zoo lang dat zijn hoofd 
door de zwaarte voorover boog. Hij moest zelf lachen toen hij zich in het water 
bekeek, maar pleizierig vond hij het toch niet; want hij kon zich niet meer roeren 
door dien grooten, zwaren neus. Zoo zat hij daar dan, maar toen hij wat van de 
verrassing bekomen was voelde hij dat hij nog honger had. 
“Kom,” dacht hij, “ik heb nog peren over; laat ik die ook maar opeten.” 
Toen nam hij een van de kleine peren en at die op, en daar begon zijn neus weer te 
krimpen; en toen er drie in zijn maag waren verdwenen was ook zijn neus weer 
net zoo klein als hij vroeger geweest was. 
“Dat is aardig,” dacht hij. “Maar nou hang ik me niet meer op. Ik ga naar het hof 
en zal wel zien dat ik mijn eigendom terugkrijg.” 
Hij ging weer naar de pereboomen toe en stopte zijn zakken vol peren, en ging 
toen terstond op weg naar de koningsdochter.
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Dicht bij de stad ruilde hij zijn mooie kleeren voor het pak van een bedelaar en 
zoo kwam bij op het plein voor het paleis. 
Daar riep hij: “Koop, koop, peren, koop!” maar hij vroeg zooveel geld voor zijn 
peren dat niemand er van kocht. 
De prinses dan was erg snoeplustig. 
Toevallig zat ze voor het raam en zag den perenkoopman; en toen ze hoorde 
dat zijn peren zoo duur waren, dacht ze: “Dan zijn het zeker bijzonder lekkere 
peren; daar moet ik van hebben.” 
Ze zond dus een kamerjuffer uit om van de peren te koopen en toen die terug-
kwam at ze er dadelijk drie op. Maar toen begon haar neus te groeien en te 
groeien net zoolang tot hij lang genoeg was.
Dat gaf een consternatie in het paleis! leder kwam aan met zalfjes en goeden raad, 
maar de koningsdochter werd er niet door van haar neus afgeholpen. De lijfartsen 
van den koning en alle dokters uit de stad kwamen er aan te pas, maar de neus werd 
er niet kleiner door. Toen werden beroemde professoren en doktoren van heinde 
en verre opontboden; maar niets mocht baten: de kwaal scheen ongeneeslijk.
Eindelijk kwam er weer een vreemde dokter aan het paleis, ten minste men dacht 
dat het een vreemde dokter was, maar in werkelijkheid was het de jonker die 
door de prinses bedrogen was. Hij onderzocht de koningsdochter en verklaarde 
daarna dat de prinses niet genezen kon worden omdat ze onrechtvaardig verkre-
gen goed in haar bezit had. Dat wilde de koning natuurlijk niet gelooven; maar 
toen de dokter volhield, bekende de prinses eindelijk dat ze een oud hoedje had 
dat haar eigenlijk niet toehoorde. Dat werd gehaald en toen gaf hij haar twee van 
de kleine peren. Toen begon haar neus te krimpen en werd al kleiner en kleiner, 
en de prinses was al blij dat ze genezen was; maar neen! het krimpen hield op 
voordat de neus zijn behoorlijke lengte had teruggekregen. 
“Ik begrijp er niets van,” zei de dokter: “dan moet de prinses nog meer onrecht-
vaardig goed hebben!” 
En nu kwam het uit dat ze ook nog het fluitje had. 
“Dan wil ik wel gelooven dat het middel niet hielp,” zei de dokter. Het fluitje 
werd hem ter hand gesteld en nu kreeg ze nog een peer, zoodat haar neus weer 
normaal werd. Met geschenken overladen verliet hij het hof, maar omdat hij zich 
op de trouwelooze koningsdochter wilde wreken, gaf hij haar bij zijn afscheid 
nog een pap van fijngewreven groote peren, met den raad om daar haar neus van 
tijd tot tijd eens mee te smeren. Toen maakte hij dat hij uit de stad wegkwam.
Het duurde echter niet lang of de prinses proefde eens van de pap en vond die 
zoo lekker dat ze er flink van at. Toen begon haar neus weer te groeien en werd 
net zoo lang als hij geweest was. De koning was woedend op den bedrieger 
en trok hem met een leger achterna. Juist was hij met het fluitje en het hoedje 
behouden op de boerderij van zijn broer aangekomen, toen het leger in de verte 
naderde. Maar de broers waren niet vervaard. De een zwaaide met het hoedje 
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en de ander blies op het fluitje en toen hun gevraagd werd wat ze begeerden, 
verlangden ze een leger dat grooter en sterker was dan dat van den koning. Toen 
werd de koning verslagen en de koningsdochter bleef alleen achter met haar 
grooten neus.

(Brouwershaven.	Naar mededeelingen in 1901 gedaan door iemand, die het ver-
haal in zijne jeugd van zijn vader hoorde.)54

Varianten. Het sprookje is vooral bekend uit de geschiedenis van Fortunatus. 
Eene lezing die vele punten van overeenkomst heeft met de hier medegedeelde 
vindt men bij GRIMM, Märchen	 III, bl. 202 vlgg. Het Zeeuwsche vertelsel is in 
sommige opzichten, b. v. wat betreft de eigenschappen van het fluitje en het 
hoedje bedorven. Het krijgen van een langen neus of van horens door het eten 
van appels of peren komt ook in andere sprookjes voor (vlgg. ook het voor-
gaande sprookje mijner verzameling). Zie over dit en andere onderdeelen van het 
verhaal (behalve GRIMM, t. a. p.) ook nog: KÖHLER, Kl.	Schriften, I, 186 en 588.

23. Van den boer die zijn koe aan Sint-Antonius verkocht AT 1643
Er was eens een heel domme boer die een schrandere vrouw had. Zij regeerde het 
huis, kocht en verkocht, regelde de werkzaamheden van de boerderij en zorgde 
dat alles goed bleef gaan. Maar op zekeren dag bezeerde zij haar voet, zoodat ze 
niet meer loopen kon en dus in huis moest blijven. Nu hadden ze een koe die 
verkocht moest worden en er zat dus niets anders op dan dat de boer er mee 
naar de markt zou gaan. Ze woonden wel een paar uur van de markt af en Han-
nes moest dus al vroeg op weg. Maar vooraf, al dagen te voren, had zijn vrouw 
hem aan het verstand gebracht hoe hij handelen moest als er kooplui naar de koe 
kwamen kijken. 
“Ge moet vooral niet veel praten,” zei ze, “want dan merken ze hoe dom ge zijt. 
Ook moet ge niets te maken willen hebben met kooplui die veel praten, want 
praters zijn geen koopers. En zorg vooral dat ge de koe niet voor minder dan 
160 gulden verkoopt; willen ze dien prijs niet besteden breng het beest dan weer 
terug, maar doe uw best het te verkoopen, want we hebben geld noodig voor de 
pacht. Och,” zuchtte ze, “kon ik zelf maar gaan! Wat is het toch een last als men 
zoo’n dommen man heeft!”
Die laatste opmerking trok Hannes zich wel wat aan en hij nam zich stellig voor 
om zoo te handelen dat zijn vrouw tevreden over hem zou zijn. Hij trok dus 

54 Dit verhaal is afkomstig uit de Collectie van C. Bakker (Meder 2001, p. 303-304, 
cbak0244) en is in 1901 verteld door mevrouw J.H.E. Schoemaker-Sevenhuysen en haar 
broer, meneer Sevenhuysen.
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op den bepaalden dag naar de markt. Het was een drukke marktdag en er waren 
veel liefhebbers voor zijn koe. Het beest werd bevoeld en betast, maar de koop-
lui waren drukke praters en dat stond Hannes niet aan. Zij boden geld, maar ze 
maakten daarbij lawaai en het boertje wilde dus niets van hen weten, want hij 
dacht aan de woorden van zijn vrouw: “Praters zijn geen koopers.” 
Hannes was stom als een visch en als men hem vroeg, wat hij dacht van hun bod, 
dan schudde hij het hoofd en zei alleen: “Je kunt de koe niet krijgen.” 
De kooplui dropen dus af en het boertje bleef eindelijk zoo wat alleen op de 
markt over. “Ja,” dacht hij, “nu moet ik toch weer op huis aan. Kooplui die niet 
praten komen er toch niet; maar wat zal het wijf zeggen als ik de koe weer thuis 
breng. Ze zal me weer voor een domkop uitmaken en toch heb ik juist gedaan 
wat ze gezegd heeft.”
Zoo wandelde Hannes dan met zijn koe naar huis. Onderweg kwam hij door een 
dorpje en langs een kerkje dat juist openstond. 
“Wel ja,” dacht hij, “daar wil ik eens een kijkje nemen; misschien vind ik daar 
nog een koopman.” 
Nu was er juist dien dag een bedevaart geweest naar het beeld van Sint-Antonius 
dat in die kerk stond, en daarom was de deur nog open. Maar het was al zoo laat 
dat er niemand meer in de kerk was. Het boertje ging met zijn koe naar binnen 
en bond het beest aan een kerkbank vast. Hij zelf liep door, want hij had daar 
iemand gezien die heel stil stond en geen woord sprak, namelijk het beeld van 
Sint-Antonius. Dit stond op een verhooging tegen den muur en Sint-Antonius 
had een gewone monnikspij aan en een varken naast zich. Nu was Hannes bijna 
nooit in een kerk geweest en hij wist niets van die beelden af. 
Hij zag Sint-Antonius dus voor een levenden varkenskoopman aan, en dacht: 
“Als hij varkens koopt zal hij mijn koe ook wel willen hebben. Bovendien is hij 
heel bedaard en hij spreekt geen woord: zoo’n koopman moet ik juist hebben.” 
Hij ging dus vlak voor het beeld staan, knikte eens en zei: “Kom er eens af, vrind, 
dan zal ik u mijn koe verkoopen. Daar ginds staat ze. ’t Is een best beest!” 
Maar alles bleef stil. 
“Een prater zijt ge niet,” zei Hannes; “maar goed, als ge liever uw gemak houdt, 
blijf daar dan maar staan en zeg maar zoo wat ge voor het beest wilt geven.” 
Alles bleef stil. 
“Nou, zwijg dan maar, want veel praten daar houdt het wijf niet van. Knik maar 
ja of neen als ik den prijs zeg, dien het beest moet kosten. Wilt gij het hebben 
voor 160 gulden?” 
Maar Sint-Antonius antwoordde niet, en hij knikte ook niet. Toen werd de boer 
kwaad. Hij nam zijn stok en sloeg Sint-Antonius dat hij op zijn voetstuk waggelde; 
en, kijk! daar viel een zak met geld voor Hannes zijn voeten op den grond neer. 
“Zie zoo,” zei hij, “dat wist ik wel dat ge mijn koe zoudt koopen; hadt maar 
gesproken, dan had ik u niet geslagen.”
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Tevreden nam hij het geld op en ging er mee de kerk uit, en zoo kwam hij thuis. 
Hij wierp de vrouw het geld in haar schoot en zei: “Zie zoo, mij dunkt ge zult 
nu niet meer zeggen dat Hannes dom is!” 
De vrouw telde het geld en telde wel vijfhonderd gulden. Ze was een en al ver-
bazing en vroeg hoe Hannes het wel had aangelegd om zooveel geld voor de koe 
te krijgen en hoe de koopman er wel uitzag, want ze kon maar niet begrijpen hoe 
de menschen zoo gul en Hannes zoo slim geworden waren. 
Hannes vond maar het best om niet te veel van het gebeurde in de kerk te vertel-
len, want hij dacht: “Als ik haar vertel dat ik den koopman afgeranseld heb dan 
zal het er niet pluis zijn.” 
Hij zei dus alleen, dat het een varkenskoopman was en dat hij hem den geldzak zon-
der verder loven of bieden voor de voeten geworpen had. En daar bleef het bij.
Niet lang nadat Hannes de kerk uitgegaan was, kwam de koster om de deur te 
sluiten. Toen vond hij daar een koe aan de bank gebonden en hij begreep er niets 
van. Maar hij zag ook dat er wat gebeurd was met het beeld van Sint-Antonius, 
en toen sloeg hem de schrik om het hart, want achter het beeld bewaarde hij zijn 
spaarduitjes. En jawel, het bleek dat die waren verdwenen. Hij had lang gespaard 
om zooveel geld bij elkaar te krijgen en meende dat het daar veilig was; en nu 
was alles weg. En dan een koe in de kerk! Hij dacht al aan een mirakel, want 
van zulke vreemde dingen had hij nooit gehoord. Hij besloot dus den pastoor 
te waarschuwen, maar die kon er ook geen touw aan vastknoopen. Dieven die 
geld stelen zijn niet gewoon er wat anders voor in de plaats te geven. Eindelijk 
bedachten ze dat er markt geweest was. De koe was dus misschien gestolen en 
nu hier in de kerk achtergelaten omdat de dief zich ontdekt achtte; maar hoe hij 
daarbij het geld van den koster gevonden had dat begrepen ze niet. 
“Ja,” zei de pastoor, “ga nu maar gauw naar den veldwachter; misschien kan die 
dan den dief nog achterhalen.” 
Maar dat wou de koster niet. 
“De zaak moet stil blijven, want als mijn vrouw het wist, zou ze mij nog uit-
lachen op den koop toe en ik kon nooit meer iets besparen, want mijn vrouw 
breekt het geld met hamers.” 
“Nu,” zei de pastoor, “neem dan de koe mee naar huis en zeg aan uw vrouw dat 
het een present van mij is, dan hebt ge toch iets van het verloren geld.”
Zoo gezegd, zoo gedaan. De koster kwam met de koe thuis en zijn vrouw was 
heel verwonderd over zoo’n groot geschenk, vooral ook omdat de pastoor anders 
zuinig was en er zelf ook niet al te breed bij zat, maar de koster nam allen twijfel 
weg door te zeggen dat ze het dan maar zelf aan den pastoor moest vragen. De 
koe werd dus op stal gezet en de vrouw had schik in het beest en zij zorgde er 
goed voor. Zij kreeg zin in het werk en in plaats van koffiepartijtjes te houden 
of de buurt af te loopen was ze gedurig met de koe bezig. De koe gaf veel melk, 
want het was een best beest, en de vrouw die vroeger maar onnadenkend geld 
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uitgaf werd spaarzaam nu ze zag dat het moeite kostte om wat te verdienen. Zoo 
hadden ze weldra geld genoeg overgespaard om een tweede koe te koopen, toen 
kochten ze een stukje land en op ’t oogenblik is de koster een welgesteld man 
met een heelen stal met vee en veel land.
Ook de boerderij van Hannes ging goed vooruit toen de vrouw over wat meer 
geld te beschikken had en sedert dien tijd durfde ze hem nooit meer verwijten 
dat hij dom was, al was hij ook niet snuggerder dan vroeger.
En zoo waren er twee huishoudens gelukkig geworden door dat verkoopen van 
die koe aan Sint-Antonius.

(Helvoort (Noord Brabant).	In 1894 opgeteekend naar mededeelingen van eene 
dame die het sprookje van hare grootmoeder hoorde.)55

Varianten. Vergelijk DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 73. Verwante ver-
telsels vindt men verder opgenoemd bij KÖHLER, Kl.	Schriften I, 99 vlg. en 51.

24. Van den jongen met den arend TM 566*
Er was eens een jager die als hij op de jacht ging zijn zoontje altijd meenam. 
Terwijl vader dan hazen of patrijzen schoot, ging Jantje als hij moe werd onder 
een grooten boom zitten om zijn boterham op te eten.
Op een goeden dag hoorde hij een luid geschreeuw boven zijn hoofd en hij zag 
een jongen arend, die in de takken verward zat. Jantje had medelijden en deelde 
dus zijn boterham met het dier, en dat deed hij in het vervolg iederen dag, zoodat 
de arend aan hem gewend raakte. Eindelijk besloot hij het beest te bevrijden. Hij 
maakte voorzichtig de pooten uit de takken los en de arend vloog weg. Maar het 
dier was zoo aan Jantje gehecht geraakt dat het dagelijks terugkwam en hem dan 
overal volgde.
Eenige jaren later kwamen de Kozakken in het land en zij verschenen ook in het 
dorp waar Jan woonde. Zijn vader en moeder werden op allerlei manieren door 
hen geplaagd: al wat Jans vader schoot aten ze op en als hij klaagde dat ze hem 
doodarm maakten, sloegen ze zijn moeder als hij op de jacht was. Maar einde-
lijk vertrokken ze en toen besloot Jan zich te wreken. Toen de paarden gezadeld 
waren nam hij een steen en gooide er mee, en een van de paarden viel dood neer. 
Dat verbitterde de Kozakken en ze zaten Jan na, pakten hem, bonden hem op 
een paard en namen hem mee naar Moskau. Hier dwongen ze hem om dienst te 
nemen en hij werd Kozak. Natuurlijk werd hij streng in ’t oog gehouden, want 
ze waren bang dat hij zou vluchten.

55 Ingezonden door mevrouw Cornelis.
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Eens toen ze waren uitgereden zag Jan een grooten vogel boven hem vliegen en 
toen hij goed toekeek zag hij dat het zijn arend was. Die had hem dus gezocht en 
eindelijk in Rusland weer teruggevonden. Dat bracht hem op een idee. Natuur-
lijk wilde hij niets liever dan naar het vaderland terugkeeren en hij hoopte dat nu 
te kunnen doen. Hij vertelde dus aan ieder die het maar horen wilde dat hij van 
een toren kon springen zonder zich te bezeeren, en dat gerucht bereikte eindelijk 
ook den Keizer. Deze wilde dat wel eens zien en Jan moest dus voor den keizer 
komen, die hem een groote som geld beloofde als hij dat kunststuk volbracht. 
“Goed,” zei Jan, “maar op één voorwaarde: dat u mij het geld van te voren geeft.” 
Dat vond de Keizer goed en Jan kreeg het geld. Toen werd hij op het topje van 
den toren van Moskau gebracht en er werden overal soldaten gezet, zoodat hij 
niet stilletjes kon ontsnappen, als hij dat wou. Het heele plein voor de kerk stond 
vol menschen, maar Jan bleef rustig boven op den toren zitten. Het duurde echter 
niet lang of hij zag in de lucht een zwarte stip die al nader en nader kwam. Het 
was zijn geliefde arend. Hij ging naast Jan zitten en deze klom op zijn rug, en zoo 
vlogen ze samen weg. Toen de Keizer dat zag liet hij met geweren en kanonnen 
op hem schieten, maar het geschut droeg zoo ver niet en Jan bleef ongedeerd.
Zoo vlogen ze voort tot de arend zich eindelijk neerzette op den schoorsteen 
van het huis waar Jans ouders woonden. Hij keek er door en zag dat zijn vader 
mistroostig aan tafel zat en dat zijn moeder haar tranen niet kon weerhouden. 
Op eens riep hij: “Vader, moeder, hier ben ik!” en tot aller blijdschap hadden ze 
hun zoon in goeden welstand weerom. 
Het geld dat hij van den Keizer had gekregen had hij in zijn zak en zoo waren 
zij schatrijk.

(Brouwershaven.	Naar mededeelingen, in 1901 gedaan door iemand die het ver-
telsel in zijne jeugd van zijn vader hoorde.)56

25. Van den smid die niet sterven wilde AT 330A

A.
In een dorp woonde heel lang geleden een smid die er vroolijk op los leefde en 
dus bij zijn dorpsgenooten niet al te best stond aangeschreven. Maar al hield hij 
wat te veel van dobbelen en drinken, het was toch in den grond van zijn hart een 
goedaardig man.
Nu gebeurde het eens dat er een oude pelgrim door het dorp kwam. Hij was 
moe van de verre tocht en zocht een schuilplaats voor den nacht, maar waar hij 
aanklopte, overal was het vergeefs. Er woonden veel rijke boeren in het dorp, 

56 Dit verhaal is afkomstig uit de Collectie van C. Bakker (Meder 2001, p. 304-305, 
cbak0245) en is in 1901 verteld door de heer Sevenhuysen.
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maar allen waren zoo onbarmhartig om den armen man weg te jagen. Zoo kwam 
hij ten slotte aan het laatste huis van het dorp en daar woonde onze smid. 
Die stond bij het aambeeld en hamerde er lustig op los, maar toen hij den ouden 
man zag en hoorde wat hij verlangde, zei hij: “Wel, oude grijskop, kom maar 
binnen. Ben-je moe? Daar staat een stoel, en heb-je honger, dan zal ik je wat te 
eten geven. Maar je moet tevreden wezen met wat ik heb.” 
Toen bracht hij eten en drinken en de oude man liet het zich goed smaken. Ze 
praatten over het weer en over den goeden ouden tijd, en toen ze niet meer te 
praten en te eten hadden gingen ze naar bed.
Den volgenden morgen was de smid al vroeg bij de hand en het duurde niet lang 
of ook de pelgrim verscheen, klaar om zijn reis te vervolgen. 
Maar voor hij afscheid nam zei hij: “Omdat je me zoo gastvrij hebt ontvangen, 
moog-je zeggen wat je wilt dat ik je geven zal.” 
“Wel nee,” zei de smid, “daar is het niet om begonnen: ik zie wel dat je een arme 
slokkerd bent die zijn geld zelf best gebruiken kan. Wat ik had heb ik met liefde 
met je gedeeld en kom-je op de terugreis hier weer langs, kom dan gerust weer 
binnen. Geld verlang ik er niet voor.” 
“Dat is goed,” zei de ander, “maar toch wil ik je beloonen voor je barmhartig-
heid. Je moogt drie wenschen doen en die zal ik vervullen. Maar denk ook om je 
zieleheil, want als de dood komt, is berouw te laat.” 
Toen merkte de smid wel dat hij niet met een gewonen pelgrim te doen had en 
hij zei dus: “Wel, oude heer, als ik het dan maar om het zeggen heb, dan wil ik 
je wel vertellen wat ik zou wenschen. In mijn tuin staat een mooie kersenboom: 
maak dan dat ieder die er op klimt om van de kersen te plukken er niet weer af 
kan voor ik dat goedvind. Mijn tweede wensch is dat wie in mijn leuningstoel 
gaat zitten niet kan opstaan als ik het niet wil. En in de derde plaats verlang ik 
een beurs waar niet uit vandaan kan wat er eenmaal ingekomen is.” 
Toen zei de pelgrim: “Die wenschen zullen vervuld worden. Maar waarom heb-je 
niet naar mijn raad geluisterd en gewenscht dat je in den hemel zoudt komen? 
Nu is het te laat.” 
“O,” zei de smid, “’t is volstrekt niet te laat, want in den hemel zal ik toch wel 
komen. Maak je daarvoor maar niet bezorgd.” 
“Nou,” zei de oude man, “ik mag het lijden;” en zoo namen ze afscheid van elkaar.
De smid leefde er nu nog lustiger op los dan vroeger. Als zijn kersenboom vol 
vruchten hing en er kwamen dieven om er van te plukken, dan waren ze gevangen 
en de smid ranselde ze danig af, zoodat ze het kersenstelen wel verleerden. En als 
er een vriend bij hem zat te drinken en te dobbelen, dan liet hij hem niet eerder 
uit den stoel opstaan voor hijzelf genoeg van het spelen had, en dat was niet gauw. 
Kortom hij dacht om God noch zijn gebod en hij maakte het zoo bont dat toen 
het zijn tijd werd om te sterven de duivel hem kwam halen.
Toen de smid dien sinjeur de smederij zag binnenkomen schrok hij een beetje, 
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want hij had hem zoo gauw niet verwacht. Maar hij was niet bleu en hij vroeg 
dus aan den duivel wat er van zijn dienst was. Het bleek dat hij kwam om onzen 
smid naar de hel te brengen. 
“Zoo,” zei deze, “ik dacht dat je een nieuwen ketel voor de hel bij me kwam 
bestellen, maar als je wilt dat ik met je meega om de oude ketels nog wat op te 
lappen dan is het mij ook goed.” 
De duivel hield echter niet van grapjes en zei dat de smid zich dadelijk klaar 
moest maken om mee te gaan. 
“Goed,” zei de smid, “ga dan maar even zitten, dan zal ik mijn zondagsche pak 
aantrekken.” 
De duivel ging in den leuningstoel zitten maar toen de smid terugkwam en zei 
dat hij reisvaardig was, bleek het dat de duivel niet kon opstaan. Wat voor moeite 
hij deed, het gaf hem niets: de stoel hield hem vast. De duivel begon vreeslijk te 
vloeken, maar de smid lachte hem uit en het eind van de historie was dat de duivel 
beloofde hem nog honderd jaar te laten leven. Toen liet hij hem vrij en zoo gauw 
hij kon nam de duivel de wijk naar de hel.
Zoo had de smid dus weer voor langen tijd rust en het oude leventje begon opnieuw. 
Hij dronk en dobbelde en deed wat hem in den zin kwam, en tusschen de bedrijven 
door smeedde hij er lustig op los, en hij bleef zoo vroolijk en gezond als ooit.
Maar aan alle dingen komt een eind, zelfs aan een tijd van honderd jaar. En toen 
die eindelijk om waren en Lucifer er zeker van was dat hij den smid mocht halen, 
besloot hij er deze keer twee duivels op af te sturen opdat de prooi hem niet voor 
de tweede maal zou ontgaan. En zoo stonden er dus op een goeden dag twee 
duivels voor de deur van de smederij. 
Zoodra de smid hen zag zei hij vriendelijk: “Komt binnen, heeren! Ik had je van 
morgen al verwacht.” 
Dat deden ze, maar ze waren niet te bewegen om te gaan zitten, want dat had 
Lucifer hun streng verboden. 
“Zooals je wilt,” zei de smid, “’t is ook de moeite niet waard, want zoo meteen 
ben ik klaar. Maar weet je wat? Aan mijn kersenboom hangen zulke prachtige 
kersen, daar moet je er onderwijl wat van plukken. We hebben een hele reis te 
doen en in de hel is het warm: daar zal een frisch hapje wel smaken.” 
Dat dachten de duivels ook en ze keken dus eens naar buiten. De kersenboom 
hing vol roode kersen en ze konden de verzoeking niet weerstaan om er in te 
klimmen. Dat deden ze dus, maar toen ze er eenmaal in waren, konden ze er niet 
weer uit en de smid had ze in zijn macht. En hij liet ze niet los voor ze hem weer 
hadden beloofd in geen honderd jaar terug te zullen komen.
Maar ook die honderd jaren gingen voorbij en toen besloot Lucifer er zelf op af 
te gaan. 
Hij kwam dus bij den smid en zei: “Zie zoo, vriend, nu zul-je me niet meer ont-
snappen. Ik ben Lucifer en mij zul-je niet beetnemen.” 
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“Dat zal ik ook niet probeeren,” zei de smid, “als een mensch meer dan twee-
honderd jaar geleefd heeft, dan krijgt hij er genoeg van en ik ben blij dat ik met je 
mee kan gaan. Maar ben jij nu Lucifer? Je ziet er net uit als een gewone duivel.” 
“Ja zeker,” zei hij, “zoo waar als ik hier voor je sta ben ik Lucifer.” 
“Nou,” zei de smid, “dat kan iedereen wel zeggen, maar daarom hoeft het nog 
niet zoo te wezen.”
Toen werd Lucifer kwaad en zei: “Als je me dan niet gelooven wilt, dan zal ik 
het je bewijzen. Wat wil-je dat ik doen zal? Ik kan alles.” 
“Nou,” zei de smid en hij haalde zijn beurs uit zijn zak, “als je Lucifer bent, dan 
zul-je je ook wel zoo klein kunnen maken dat je in mijn beurs kunt kruipen.” 
“Natuurlijk,” zei Lucifer en hij maakte zich heel klein en kroop er in. 
Maar toen legde de smid de beurs op het aambeeld en hij nam zijn voorhamer en 
begon er op te slaan, dat het een aard had, en of Lucifer al kermde en schreeuwde 
hij kon er niet uit. Hij werd zoo plat gedeukt dat hij zijn leven alleen te danken 
had aan het feit dat hij een duivel was en dus niet dood kon gaan. Maar de smid 
werd eindelijk moe en hij dacht dat Lucifer er nu wel genoeg van langs had gehad 
om nooit meer lust te hebben terug te komen. Dat was ook zoo en toen hij de 
beurs openmaakte vloog Lucifer weg zoo hard als hij kon.
Zoo leefde de smid nog een poos, maar eindelijk werd hij ziek en stierf. Er kwam 
geen duivel om hem te halen, maar de dood bracht hem toch naar de poort van de hel 
omdat hij meende dat de smid daar wel thuis zou hooren. Hij klopte dus aan. Een 
duivel deed open en ging, zoodra hij den smid herkende, Lucifer waarschuwen. 
Lucifer schrikte geweldig en vroeg: “Je hebt hem toch niet binnen gelaten? Want 
dan zijn we hier in de hel ons leven niet meer zeker.” 
De duivel zei dat hij aan de poort stond te wachten. 
“Zie dan dat je hem de hel weer uit krijgt en smijt de poort achter hem in het 
slot, want dien kerel kunnen we hier niet gebruiken.” 
Zoo kwam het dat de smid in de hel geen plaats kon krijgen.
Hij besloot dus naar den hemel te wandelen. Toen hij aan de poort kwam, klopte 
hij aan en Petrus deed open. Maar toen hij zag wie het was, ging de poort weer 
dicht en hij zei dat de smid zeker verkeerd was, want dat hij veel te liederlijk 
geleefd had om in den hemel te komen. De smid was echter zoo gauw niet uit 
het veld geslagen en hij vertelde dus dat hij al in de hel was geweest, maar dat 
ze hem daar ook niet hebben wilden. Dus hij vroeg of hij als-jeblieft toch maar 
binnen mocht komen. Maar hoe lang hij ook praatte, Petrus was daar niet toe 
over te halen. 
Toen zei hij: “Als ik dan niet in den hemel mag komen, laat me dan toch even 
kijken hoe het er in den hemel uit ziet,” en eindelijk kreeg hij gedaan dat Petrus 
de deur op een kiertje zette en den smid er door liet kijken. 
Maar toen maakte de smid zijn schootsvel los en gooide dat naar binnen. Daar 
was Petrus niet op verdacht en in zijn zorg om dat smerige ding toch zoo gauw 
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mogelijk weer uit den hemel te krijgen liet hij de poort los. Toen glipte de smid 
vlug naar binnen, liep naar zijn schootsvel en ging er op zitten. 
“Kom,” zei Petrus, “nu geen grapjes. Je weet wel dat je hier niet wezen moogt: 
Ga dus liever goedschiks weer weg, want anders moeten we je met geweld uit 
den hemel zetten.” 
“Dat zou ik eerst nog moeten zien,” zei de smid; “het schootsvel is van mij en ik 
zit dus op mijn eigen terrein. Je hebt dus het recht niet me daarvandaan te jagen.” 
Petrus wist niet wat hij daarop zeggen zou en hij besloot dus Onzen Lieven Heer 
om raad te vragen.
Toen deze het geval hoorde, zei Hij: “De smid is een slimmerd, we moeten hem 
dus maar op zijn schootsvel laten zitten, want als we hem den hemel uitzetten 
komt hij er toch morgen of overmorgen met een gauwigheid weer in.” 
En zoo gebeurde het dat de smid in den hemel mocht blijven; en als je later zelf 
in den hemel komt moet je maar eens kijken of je hem daar niet ziet zitten.

(Kastrikum	(Noord‑Holland.)	Naar mondelinge overlevering in 1893	opgeteek-
end.)57

B. AT 330A

Er was eens een rijke man die heel barmhartig was. Nu gebeurde het dat Jezus op 
een van zijn omzwervingen met zijn apostelen aan het huis van dien man kwam 
en om nachtverblijf vroeg. Natuurlijk waren ze welkom en werden ze gastvrij 
onthaald. ’s Morgens vertrokken de gasten, maar Petrus bleef nog achter, want 
Jezus had hem opgedragen den braven man te beloonen. Hij mocht drie wen-
schen doen, maar het was moeilijk om hem daartoe te krijgen, want de gastheer 
verlangde geen belooning voor wat hij gedaan had. 
Petrus hield echter vol en toen zei de man: “Als ik dan toch zeggen moet wat ik 
wensch dan vraag ik ten eerste nog honderd jaar in gezondheid te mogen leven, 
ten tweede dat niemand die in mijn vijgenboom klimt er weer uit kan zonder 
dat ik het wil, en ten derde dat wie in mijn leuningstoel gaat zitten moet blijven 
zitten zoo lang als ik verkies.” 
“Die wenschen zullen vervuld worden,” zei Petrus, “maar het spijt me dat ge 
geen verstandiger wenschen hebt gedaan en althans niet om de hemelsche zalig-
heid hebt gevraagd.” 
Toen nam ook hij afscheid en reisde de anderen achterna.
De man bleef dus nog honderd jaar gezond en welgemoed, en om den tijd te pas-
seeren speelde hij kaart, zoodat hij daar zoo knap in werd dat niemand het van 
hem kon winnen. 

57 De vertelling bevat elementen van de inzending van K. Johan Pen, maar diens verhaal is 
aanzienlijk korter, en het slot met het schootsvel komt er niet in voor.
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Maar de honderd jaren waren eindelijk om en toen kwam de Dood en zei: 
“Vriendje, je moet sterven.” 
“Zoo,” zei de ander, “doe me nog een plezier en pluk een paar vijgen van mijn 
vijgenboom, dan zal ik me onderwijl voor de reis klaar maken.” 
De Dood klom in den boom en zocht een paar mooie vijgen uit, maar toen gre-
pen de takken hem vast en hij kon niet meer naar beneden komen, hoe hij ook 
sloeg en trok en heen en weer sprong. De man liet hem begaan en deed net of hij 
niets merkte. En zoo bleef de Dood op den boom zitten en al dien tijd stierf er 
geen mensch op aarde. Eindelijk begreep de Dood dat het zoo niet langer ging en 
hij beloofde den man nog honderd jaar te laten leven als hij hem eindelijk losliet. 
Dat gebeurde en de man leefde dus nog honderd jaar en hij werd nog knapper in 
het kaartspelen en hij won hoe langer hoe meer geld.
Maar ook de tweede eeuw was eindelijk om en toen kwam de Dood weer en zei: 
“Vriendje, nu moet je sterven.” 
“Ja,” zei de man, “daar is niets aan te veranderen. Ga dus even zitten, dan ben ik 
zoo meteen tot je dienst.” 
De Dood ging zitten, maar toen was hij weer een gevangen man. Hij raasde van 
kwaadheid, maar het gaf hem niets: hij zat vast en hij bleef vast. Hij wou echter 
niet toegeven en zoo bleef hij wel een half jaar lang op den stoel zitten. De ander 
stoorde er zich niet aan, want hij wist wel dat zijn nieuwe kameraad hem toch 
niets kon doen en het eind en slot was natuurlijk weer dat de Dood zich loskocht 
voor een nieuwe honderd jaar.
Pas waren die jaren voorbij of de Dood was weer present en nu pakte hij onzen 
vriend dadelijk beet en sleepte hem mee voordat hij gelegenheid had hem weer 
te verschalken. En zoo ging hij dan toch eindelijk dood. 
Eerst kwam hij aan de poort van den hemel maar Petrus zei: “Waarom heb-je 
indertijd niet gewenscht om zalig te worden? Het spijt me maar nu kan ik je niet 
in den hemel laten.” 
“Wat niet kan, dat kan niet,” zei de man en hij wandelde dus naar de hel. 
Daar werd hij direct binnengelaten en toen hij bij Lucifer kwam zei hij tegen 
dezen: “Eigenlijk hoor ik hier niet thuis, maar Petrus wou me niet in den hemel 
laten omdat ik zooveel van kaartspelen hou. Wat zou je er van zeggen als we eens 
een partijtje maakten?” 
Lucifer had daar wel zin in en ze bepaalden dus dat hij in de hel zou moeten 
blijven als Lucifer het won, maar dat anders zijn ziel vrij zou zijn. Zoo begonnen 
ze te spelen en natuurlijk won de man het; maar Lucifer dacht dat de kans wel 
zou keeren en hij bleef dus doorspelen tot de ander hem nog twaalf andere zielen 
had afgewonnen. Toen had hij er genoeg van en de man koos twaalf zielen uit 
en verliet daarmee de hel. Zoo kwam hij met zijn twaalf volgelingen weer aan de 
poort van den hemel en vroeg aan Petrus om binnengelaten te worden. 
“Hoor eens,” zei Petrus, “ik heb je al gezegd dat ik je niet binnen mag laten!” 
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“Dat is zoo,” zei de ander, “maar weet je niet meer dat Onze Lieve Heer eens 
met zijn twaalf apostelen bij mij om gastvrijheid heeft gevraagd. Ik verkeer nu in 
hetzelfde geval: in de hel kunnen wij geen onderkomen vinden en in den hemel 
ook niet. Strijk dus je hand over je hart en laat ons binnen.” 
Toen kreeg Petrus medelijden en hij vertelde het geval aan Onzen Lieven Heer 
en deze vond het goed dat de man en de twaalf kinderen werden binnengelaten; 
en zoo kwam de rijke man dus ten slotte toch in den hemel.

(’s	Gravenhage. Naar mondelinge overlevering in 1892 opgeteekend.)58

Varianten. Dit vertelsel is met kleine afwijkingen ook elders in ons land bekend. 
Het is een der meest verbreide sprookjes; zie GRIMM, Märchen,	Bd. III, Anm. 
zu N° 82; KÖHLER, Kl.	 Schriften	 I, 83 vlgg. 349 e. e. en BOLTE in	 Zschr.	 f.	 d.	
Philologie	XXXII, 369. Mijne lezing A vertoont groote overeenkomst met eene 
variant uit Tachau in Bohemen die door GRIMM t. a. p. III, bl. 134 vlgg. wordt 
medegedeeld. Lezing B stemt overeen met de berijming van TOLLENS, getiteld 
Philemon en o. a. te vinden in diens Gezamenlijke	Dichtwerken (Leeuwarden 
1855-57), XII, 3-19. Vlaamsche varianten worden aangetroffen in WOLF, Wodana, 
54 vlgg; Joos,	Vertelsels I, N° 34; DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels, N° 110 
en 111.

26. Van den zieken man die den Dood fopte AT 332
Er was eens een man zwaar ziek en hij was bang dat hij sterven zou. Inderdaad 
verscheen de Dood aan zijn bed en dit maakte zijn vrees dus nog grooter. 
Toen smeekte hij den Dood hem nog wat te laten leven en waarlijk de Dood 
kreeg medelijden en zei: “Ik zal je een teeken geven waaraan je zien kunt of je 
sterven zult. Telkens als ik verschijn aan het voeteneind van het bed is dit een 
bewijs dat je zult herstellen; maar kom ik aan het hoofdeind te staan, dan moet 
je sterven.” 
De zieke schepte adem, want de Dood stond aan het voeteneind en hij viel rustig 
in slaap. Na eenigen tijd werd hij werkelijk beter. Zoo ging het nog eenige malen 
als hij ziek was: de Dood verscheen wel, maar hij was gerust, want hij zag, dat 
zijn leven geen gevaar liep. Eindelijk werd hij weer ziek en zag hij tot zijn schrik 
dat de Dood aan het hoofdeind van zijn bed ging staan. Hij kermde van angst, 
maar toen kreeg hij een ingeving. Gauw keerde hij zich in bed om, zoodat de 
Dood toch bij zijn voeten kwam te staan. Hij was gered. Maar de Dood was 
hierover zoo boos dat hij wegliep en nooit weer terugkwam.

58 Deze versie is niet in de correspondentie teruggevonden.
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(Alkmaar.	Naar mondelinge overlevering opgeteekend in 1892.)59

Varianten. Vergelijk GRIMM, Märchen,	N° 44 en de Anm. in Bd. III; KÖHLER,	
K1.	Schriften, I, 291 vlgg;	DE MONT en DE COCK, Vl.	Wondersprookjes, bl. 185.

27. Van het Winterkoninkje AT 221
A.
ln den tijd toen de dieren nog verstaanbaar spraken is er eens een groote vergade-
ring van vogels geweest en alle vogels waren daar tegenwoordig. De viervoetige 
dieren hadden een koning en nu vonden de vogels dat het niet aanging dat zij het 
zonder zouden stellen. Ze hadden dus besloten om gezamenlijk te beraadslagen 
wie hun koning zou worden.
Zoo waren dan alle vogels op hun post en de vergadering begon, maar het duurde 
lang voor ze tot een besluit kwamen, want ieder wou zelf koning worden. Dat 
kon nu eenmaal niet, en daarom werd ten slotte besloten dat wie het hoogst zou 
kunnen vliegen koning over allen zou wezen.
Den volgenden morgen zou de wedstrijd plaats hebben. De haan alleen was niet 
erg tevreden over het besluit, want hij wist dat hij het wel niet winnen zou; maar 
hij troostte er zich mee dat hij toch in elk geval koning over de kippen was. En 
toen het ’s morgens dag werd kraaide hij er lustig op los, totdat alle vogels wak-
ker waren.
Het duurde niet lang of de wedstrijd kon beginnen. Alle vogels sloegen hun vler-
ken uit en vlogen op. Het was een gefladder en een geklapper zooals men nog 
nooit had gehoord. De leeuwerik steeg recht naar den hemel, en de reiger, en de 
sperwer, en de havik waren ook weldra heel hoog; maar heel veel andere vogels 
bleven dadelijk achter en gaven dus den strijd maar op. Het hoogst van allen 
kwam echter de gansarend (1). Een voor een haalde hij de andere vogels in en 
geen van hen kon het tegen hem uithouden. 
Hij zag dus dat hij het gewonnen had en riep toen met schorre stem, want hij 
was doodop: “Hier	ben ik!” 
Maar toen riep een klein vogeltje boven zijn hoofd met schelle stem: “En hier 
ben ik!” 
Dat was het winterkoninkje, dat stilletjes op den rug van den arend was gaan zit-
ten en zich zoo naar boven had laten dragen. De gansarend was woedend, maar 
hij was te vermoeid om nog hooger te vliegen en het winterkoninkje was dus 
hooger in de lucht opgestegen dan hij.
Toen alle vogels weer bij elkaar waren moesten ze dus eigenlijk het winterko-
ninkje tot koning uitroepen, maar niemand wilde zoo’n klein nietig vogeltje als 

59 Ingezonden door A.J. van Breen.



570 Vertelcultuur	in	Nederland

koning erkennen. En of het winterkoninkje al zei dat men zich aan het besluit 
van den vorigen dag moest houden, het gaf hem niets: men verklaarde dat naar 
recht en billijkheid de gansarend koning moest worden. En het winterkoninkje 
kreeg het van alle kanten zoo te kwaad dat het moest vluchten, wilde het er zijn 
leven af brengen.
Het vloog dus weg en kroop in het gat van een hollen boom, zoodat de andere 
vogels niet bij hem konden komen. Maar ze waren hem achterna gevlogen en de 
gansarend droeg nu aan den katuil op om te waken dat het winterkoninkje niet 
uit het gat ontsnapte.
Zoo stond de uil dus op schildwacht en keek met zijn groote ronde oogen naar 
het gat, en telkens als het winterkoninkje zijn kop naar buiten stak, sloeg de uil er 
naar met zijn poot, maar wip! was dan de kop weer verdwenen. Dat duurde zoo 
een heelen tijd en de uil, die ook mee gevlogen had, begon slaperig te worden. 
Zoo deed hij zijn eene oog toe en keek alleen met het andere; maar eindelijk 
kon hij ook dit niet meer openhouden en hij viel heelemaal in slaap. Zoodra het 
winterkoninkje dat merkte, vloog het weg.
Toen de uil zijn oogen weer opendeed was de gevangene dus gevlogen, en daarom 
roept de katuil nog altijd klagend: “Er-oet, er-oet!” (2) 
Maar het winterkoninkje roept: “Koning, koning ben ik-kik-kik-kik-kik!” 
Maar het is nog altijd bang voor de andere vogels en het houdt zich dus schuil 
en het durft dit alleen te roepen als het zeker weet dat er geen andere vogels in 
de buurt zijn.

1. Aquila albicilla. 2. er uit, er uit!

(Provincie Groningen.	Volgens mondelinge overlevering opgeteekend in 1894.)60

B. AT 221
De vogels hielden eens een wedstrijd in het hoogvliegen. Wie het hoogste vloog 
zou koning worden. Alle vogels deden dus hun uiterste best, maar de arend kon 
het hoogste komen. Nu had het winterkoninkje zich stilletjes in de veeren van 
den arend verborgen en toen het merkte dat de arend vermoeid werd, vloog het 
te voorschijn, boven den arend uit, en riep:

Rikketikketik, rikketikketik, 
Wie vliegt er hooger als ik?

60 Niet in de correspondentie aangetroffen.
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Alle vogels waren boos en ze zeiden dat het winterkoninkje den prijs niet eerlijk 
verdiend had.
Ze schreven dus een nieuwen wedstrijd uit: in het laagvliegen. Alle vogels deden 
weer mee. Toen fladderden de kippen rond en de zwaluwen scheerden met hun 
buik rakelings over den grond, maar het winterkoninkje kroop in een muizengat 
en was dus het laagst van allen. Toen riep het:

Rikketikketik, rikketikketik,
Wie vliegt er lager als ik?

Geen van de andere vogels kon hem in dat kleine gaatje achterna kruipen en ze 
zagen dus geen kans om den bedrieger te straffen. Daarom droegen zij den uil op 
om bij het gat de wacht te houden. Die deed het en het winterkoninkje kon er dus 
niet uit. Maar het had den tijd en keek zoo nu en dan eens uit of de uil nog op post 
stond. En toen de uil eindelijk in slaap gevallen was, kroop het winterkoninkje 
voorzichtig uit het gat en maakte dat het weg kwam.

(Gelderland.	Volgens mondelinge overlevering opgeteekend in 1892.)61

C. AT 0221A
De ooievaar en het kleinjantje (1) gingen samen de weddenschap aan wie van 
beiden in een bepaalden tijd het verst zou kunnen vliegen. De ooievaar dacht 
natuurlijk dat hij het met zijn lange vleugels gemakkelijk zou winnen en toen 
ze dus wegvlogen haastte hij zich niet. Het kleinjantje was echter slim en ging 
ongemerkt op den rug van den ooievaar zitten en reisde dus op die manier heel 
gemakkelijk met zijn kameraad mede. Aan het einde van den tocht werd de ooi-
evaar natuurlijk vermoeid en toen het kleinjantje dat merkte, vloog het plotseling 
voor den ooievaar uit. Deze kon ons kleinjantje toen niet meer inhalen en verloor 
dus de weddenschap.
Maar de ooievaar was hierover kwaad en hij dreigde het kleinjantje te zullen 
opeten. Maar dit zag een grooten schonk (2) liggen en kroop daar in en toen 
lachte het den ooievaar uit, dat de schonk er van schudde.

1. ook boomsluipertje, d. i. boomkruipertje, genoemd. 2. koeie- of paardeschenkel.

(Maasland	(Zuid‑Holland). In 1894 uit den volksmond opgeteekend.)62

61 Niet in de correspondentie aangetroffen.
62 Ingezonden door G. Poot.
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Varianten. Zuidnederlandsche lezingen van het vertelsel vindt men bij DE MONT 
en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 50 en 51. Het sprookje is echter alom bekend en 
overoud. Zie daarover vooral de Anmerkungen	bij GRIMM, Märchen	171 (Der	
Zaunkönig), in Bd. III, 246 vlgg, en vergelijk verder o. a. KÖHLER, Kl.	Schriften	I, 
70 en WOSSIDLO, Mecklenb.	Volksüberlieferungen	II, 33 vlg. en 366.

28. Van den kikvorsch en de slak AT 275C*
De kikvorsch wedde met de slak wie het eerst in de stad zou komen. De kik-
vorsch dacht natuurlijk dat hij het zou winnen, omdat hij zooveel harder vooruit 
kon komen dan de slak. 
En toen ze op weg gingen hield hij de slak voor den gek en zei: “Kruip toch niet, 
maar hip net als ik, anders zal je het nooit winnen.” 
Toen wipte hij weg. Maar toen hij bij de stad was vond hij de poort gesloten en 
hij moest dus tot den volgenden morgen wachten eer de poort openging.
Onderwijl kroop de slak gestadig voort en kwam eindelijk ook voor de stad. Ze 
vond natuurlijk ook de poort toe, maar dat was voor haar geen bezwaar, want ze 
kroop er eenvoudig over heen en won zoo de weddenschap.

(Maasland	(Zuid‑Holland). In 1894 uit den volksmond opgeteekend.)63

29. Van de luis en de vloo die op bezoek gingen AT 2032
Luis en vloo zouden samen bij hering (1) op bezoek gaan. Onderweg moesten 
ze over een vonder en vloo had het ongeluk er af te vallen. Daarom moest luis 
zoo lachen dat zijn achterste scheurde.
Toen ging vloo er op uit om een draad te halen om daarmee het gat te repareeren, 
en ze kwam bij den schoenmaker.
“Schoenmaker, geef me draad, want luus heeft zijn ers (2) gescheurd en we zullen 
samen naar hering gaan.”
“Neen,” zei schoenmaker, “ik geen draad of jij mij smalt (3).”
“Goed,” zei vloo en ze ging naar den burg (4).
“Burg, geef me smalt. Smalt zal ik schoenmaker geven, schoenmaker zal mij draad 
geven, want luus heeft zijn ers gescheurd en we zullen samen naar hering gaan.”
“Nee,” zei burg, “ik geen smalt of jij mij eikel.”
“Goed,” zei vloo en ze ging naar de eiken.
“Eiken, geeft me eikel. Eikel zal ik burg geven, burg zal mij smalt geven, smalt 
zal ik schoenmaker geven, schoenmaker zal mij draad geven, want luus heeft zijn 
ers gescheurd en we	zullen samen naar hering gaan.”

63 Ingezonden door G. Poot.
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“Nee,” zeiden eiken, “ik geen eikel of jij mij plak (5).”
“Goed,” zei vloo en ze ging naar de koe.
“Koe, geef me plak. Plak zal ik eiken geven, eiken zullen mij eikel geven, eikel 
zal ik burg geven, burg zal mij smalt geven, smalt zal ik schoenmaker geven, 
schoenmaker zal mij draad geven, want luus heeft zijn ers gescheurd en we zullen 
samen naar hering gaan.”
“Nee,” zei koe, “ik geen plak of jij mij strooi.”
“Goed, ” zei vloo en ze ging naar de dorschers.
“Dorschers, geeft me strooi. Strooi zal ik koe geven, koe zal mij plak geven, plak 
zal ik eiken geven, eiken zullen mij eikel geven, eikel zal ik burg geven, burg 
zal mij smalt geven, smalt zal ik schoenmaker geven, schoenmaker zal mij draad 
geven, want luus heeft zijn ers gescheurd en we zullen samen naar hering gaan.”
“Nee,” zeiden dorschers, “ik geen strooi of jij mij pap.”
“Goed,” zei vloo en ze ging naar de vrouw.
“Vrouw, geef me pap. Pap zal ik dorschers geven, dorschers zullen mij strooi 
geven, strooi zal ik koe geven, koe zal mij plak geven, plak zal ik eiken geven, 
eiken zullen mij eikel geven, eikel zal ik burg geven, burg zal mij smalt geven, 
smalt zal ik schoenmaker geven, schoenmaker zal mij draad geven, want luus 
heeft zijn ers gescheurd en we zullen samen naar hering gaan.”
“Nee,” zei vrouw, “ik geen pap of jij mij meel.”
“Goed,” zei vloo en ze ging naar den mulder.
“Mulder, geef me meel. Meel zal ik vrouw geven, vrouw zal mij pap geven, pap 
zal ik dorschers geven, dorschers zullen mij strooi geven, strooi zal ik koe geven, 
koe zal mij plak geven, plak zal ik eiken geven, eiken zullen mij eikel geven, eikel 
zal ik burg geven, burg zal mij smalt geven, smalt zal ik schoenmaker geven, 
schoenmaker zal mij draad geven, want luus heeft zijn ers gescheurd en we zullen 
samen naar hering gaan.”
“Goed,” zei de mulder. En vloo kreeg meel, en pap, en strooi, en plak, en eikel, 
en smalt, en draad, en wipte toen gauw naar huus toe en zei: 

Mulder mij meel, 
Ik vrouw meel, 
Vrouw mij pap, 
Ik dorschers pap, 
Dorschers mij strooi, 
Ik koe strooi, 
Koe mij plak, 
Ik eiken plak, 
Eiken mij eikel, 
Ik burg eikel, 
Burg mij smalt, 
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Ik schoenmaker smalt, 
Schoenmaker mij draad, 
Ik luus ersnaad; 
Nou zullen we samen naar hering gaan.

En zoo brachten ze samen het bezoek tot een goed einde.

1. haring. 2. aars. 3. Ik geef geen draad of jij moet mij smalt (smout,	vet)	geven. 
4. varken. 5. mest.

(Zevenaar	(Gelderland). Uit den volksmond opgeteekend in 1899.)64

Varianten. Vergelijk o. a. PINEAU, Le	Folk‑lore	du	Poitou, 151	vlgg.; SIMROCK, 
Kinderbuch,	 N° 1031. C Andere verwante vertelsels vindt men b. v. bij WOS-

SIDLO, Mecklenb.	Volksüberlieferungen	II, 290-296. Zie verder de litteratuur die 
opgegeven wordt in GRIMM, Märchen,	 Bd. III, 128 vlg. (Anm. zu N° 80: Der	
Tod	des	Hühnchens); PINEAU, a.	w. 154; WOSSIDLO, a.	w. 451 vlg.; Cosquin, in 
Romania	VI, 246 en X, 188 vlg.

30. Van de eend en haar jongen

 Achter de walle-n-in ’t lange riet 
 En (1) ik ’en ouwe-n-end gezien. 
 Die-n-ouwe-n-end (h)ad negen jongen, 
 En ielken (2) jonge-n-(h)ad een naam.
Koppetje: “Daar kruupt ’en luus op Lies ’er mouwe.”
Lies: “Wa geef ik om die-n-ééne luus:
 Ik en (1) nog zooveel tonnetjes thuus,
 Tonnetjes vol gemeten,
 Balleven (3) de neten,
 Balleven de vlooien,
 Koppetje, wil-je me-n-(h)elpen dooien?”
 “Nee,” zei Koppetje.
 Toen nam Lies ’en dikke stok 
 En wou Koppetje smiten. 
 Maar Koppetje kroop in ’t verkenskot, 
 En ging daar zitten kriten.

64 Ingrijpende bewerking en uitwerking van de inzending van A.J. Joling.
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 Toen kwam ’et endemoertje angegaan, 
 En die zee: “Koppetje, wa kriit je?”
Koppetje: “Moertje, zou ’k nie kriten? 
 Lies die wil me smiten. 
 Snie-j-’en stik van Lies ’er oore, 
 Legt ’et dan op vaders komfore. 
 Zegt dan: Vader, ’et is er goed spek, 
 Want onze knapen, die snaken, ziin vet. 
 Vet ziin die snaken, 
 Wa sulle’ m’er van maken?
 Wat je maar believen: 
 Meuleneers of korendieven.”
De molenaar:	 “Wil ji daar wel es zwigen, 
 Of ik sal je krigen: 
 Daar kwam lest ’en boer op de molen 
 En die zee: (H)oe ziin er de zakken zoo smal, 
 Of (h)ei-je der uut gestolen?
 Toen nam ik den boer al op men schoen, 
 En ik smeet ’em van al de trappen, 
 En ik zei: Joe (h)ier-en-daarschen boer, 
 Noe zul-je nie meer van me klappen.”

En toen kreeg Koppetje mee ’et rietje op zen broek.

1. heb. 2. elke. 3. behalve.

(Zeeuwsch‑Vlaanderen. In 1894 uit den volksmond opgeteekend.)65

31. Van Oud-Bovetje AT 123
Er was eens een Oud-Bovetje, die een heelen boel kindertjes had. Een heette 
Joopie, een ander Jaapie, en een derde Saartje; er was een Jantje en een Pietje, een 
Ahasverusje, een Colombijntje, een Betje, een Zwaantje, en nog veel meer van 
dat goedje. Oud-Bovetje was erg bang dat zijn kindertjes door den wolf opgege-
ten zouden worden en paste daarom heel zorgvuldig op ze. Maar op een goeden 
dag moest hij noodzakelijk van huis, en hij moest dus zijn kindertjes wel alleen 
achterlaten. Wat deed hij dus? Hij verstopte ze zoo goed als hij kon. Hij zette er 
een onder de tafel en een in den pot, een op den schoorsteen en een onder den 
schoorsteen, een in de bedstee en een onder de bedstee, een in de kast, een op de 

65 Inzending van Anonymus 30.
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kast en een onder de kast, een in de braadpan en een onder de braadpan, een op 
de melkkan, een in de melkkan en een onder de melkkan; kortom overal waar 
maar een plaatsje was. 
En toen alles in orde was zei hij: “Als nu de wolf aan de deur klopt en roept: 
’Kindertjes, kindertjes, doe open!’, dan moet je vooral niet opendoen, maar je 
roept: ’Ik durf niet: de wolf zal me bijten.’ Beloof-je me dat?” 
“Ja,” riepen de kindertjes, “dat beloven we je!” 
“Goed,” zei Oud-Bovetje, “dan ga ik gerust van huis.”
De kindertjes zaten allen heel stil en dorsten zich haast niet verroeren, al had 
Joopie het in de melkkan en Jaapie onder de braadpan het erg benauwd. Ze hoop-
ten nu maar dat de wolf niet zou komen. 
Maar jawel, Oud-Bovetje was nog geen half uur weg of er werd geklopt, heel hard 
geklopt en de wolf riep met een grove stem: “Kindertjes, kindertjes, doe open!” 
De kindertjes waren stijf van schrik, maar eindelijk riep Joopie uit de melkkan 
met een erg benauwd stemmetje: “Ik du-hurf niet: de wolf zal me bij-hijten.” 
De wolf riep nog eens en de kindertjes antwoordden weer: “Ik du-hurf niet: de 
wolf zal me bij-hijten.” 
Maar toen de wolf drie keer geroepen had en de deur niet open ging, werd hij 
boos en in zijn boosheid liet hij een poepje, en toen vloog de deur met een vree-
selijk gekraak open! Zoo kwam de wolf binnen. Het duurde niet lang of hij had 
de kindertjes gevonden en hij at ze allemaal achter elkaar op. Daardoor werd 
de wolf natuurlijk vreeselijk dik, zoo dik dat zijn overjas haast niet toe kon. En 
toen hij de deur wilde uitstappen, kon hij er niet meer door. Toen kwam juist 
Oud-Bovetje weer thuis. Die schrok toen hij de deur open vond en zag dadelijk 
wat er gebeurd was. 
Hij riep: “Waar, waar zijn mijn lieve kindertjes?” 
En de kindertjes riepen uit den buik van den wolf: “Hier, hier zijn uw kindertjes!” 
“Zoo,” zei Oud-Bovetje tot den wolf, “heb jij ze opgegeten?” en hij nam een 
groot mes van de tafel en sneed daarmee den buik van den wolf open en toen 
sprongen de kindertjes er een voor een uit, vroolijk en gezond en wel. 
Dat was me een vreugde! Oud-Bovetje omhelsde ze allemaal en gaf aan den wolf 
een naald en draad om zijn buik weer toe te naaien. En toen ging de wolf heen en 
hij kwam nooit weer terug. En Oud-Bovetje leefde voortaan heel gelukkig met 
zijn kindertjes.
Dit is nu de ware geschiedenis van Oud-Bovetje.

(In 1893 opgeteekend te ’s	Gravenhage)66

66 Ingezonden door Cornélie A. Noordwal.
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Varianten. In eene lezing uit Amsterdam heet de hoofdpersoon Bobetje en 
begint het verhaal met: Er was eens een heel heel klein Oud-Bobetje. In deze 
lezing verschuilen de kindertjes zichzelf. De wolf roept: “Kinnetjes, kinnetjes, 
maak-je open?” en deze antwoorden: “We maken niet open.”
Het vertelsel is verwant met het bekende sprookje van den Wolf en de zeven 
geitjes, dat ook in Holland in den volksmond leeft en (uit het Duitsch vertaald) 
als kinderboekje verspreid is. Zie o. a. GRIMM, Märchen, N° 5, en de bij KÖHLER, 
Kl.	Schriften	I, 136 genoemde werken. Vergelijk ook DE MONT en DE COCK, Vl.	
Vertelsels, N° 55.

32. Van den vos en den wolf AT 15 & AT 47A

De vos en de wolf hadden samen bij een boer een vaatje boter gestolen en op 
een veilige plaats verborgen. Die plaats lag echter ver van hun woning en toen de 
vos trek kreeg om eens op zijn alleentjes van de boter te gaan proeven, moest hij 
noodzakelijk de laarzen van den wolf te leen vragen om de lange reis te kunnen 
doen. De wolf vroeg natuurlijk waarvoor hij zijn laarzen noodig had. 
“Ja,” zei de vos, “ik moet ver weg om een kind te helpen doopen.” 
“’t Is goed,” zei de wolf, en de vos ging er dus met de laarzen op af. 
Toen hij terugkwam, vroeg de wolf hoe het kind genoemd was.
“Aanbegin,” zei de vos, en de wolf dacht bij zichzelf: “Dat’s een aardige naam.”
Niet heel lang daarna kwam de vos weer om de laarzen vragen, want hij moest 
alweer naar een kinderdoop. 
“Goed,” zei de wolf, en de vos ging dus weer met de laarzen op stap. 
Toen hij terugkwam, vroeg de wolf: “Hoe heet het kind nu?” 
“Midden-in-de-ton,” zei de vos, en de wolf dacht bij zichzelf: “Die naam is nog 
aardiger.”
Een poos later kwam de vos weer vertellen dat er een kind gedoopt moest wor-
den en toen hij de laarzen terug kwam brengen vroeg de wolf weer wat voor 
naam het kind gekregen had. 
“Wel,” zei de vos, “het heet nu Onder-in-de-ton.”
Maar toen de vos voor de vierde maal kwam, werd de wolf wat ongeduldig en 
vroeg of er geen eind aan dat kinderdoopen kwam.
“O,” zei de vos, “het is nu voor de laatste keer.” 
“Als dat zoo is,” zei de wolf, “trek de laarzen dan maar aan.” 
En de vos ging weer naar het vaatje boter en slikte het leeg. Toen vulde hij het 
met steenen en streek daar een dun laagje boter overheen en ging toen naar huis. 
De wolf vroeg weer hoe het kind heette en de vos zei: “Schrap-op-den-boom.”
Eenigen tijd later stelde de vos aan den wolf voor om gezamenlijk naar hun va-
tje boter te gaan en daar eens goed van te smullen. Maar toen ze daar kwamen, 
begonnen ze te kibbelen wie den eersten hap in de boter zou doen. Ze konden 
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het niet eens worden en besloten dus maar te gaan strootje trekken; en de wolf 
had toen het geluk het langste strootje te trekken, zoodat hij mocht beginnen. Hij 
deed dus een fermen hap in het vat, maar kreeg natuurlijk zijn bek vol steenen.
Toen hadt je den vos en den wolf moeten zien! De een beschuldigde den ander 
de boter te hebben opgegeten. 
“Dat heb-jij gedaan, toen je uit doopen ging,” zei de wolf. 
“Nee,” zei de vos, “jij hebt het gedaan, toen je wist dat ik van huis was.” 
Ze konden de zaak niet uitmaken en omdat het vaatje leeg was en bleef, besloten 
ze dus onverrichter zake op huis af te trekken.
Op den terugweg vonden ze een oud paard in eene sloot zitten. Ze wilden dat 
dier gaarne meenemen en overlegden hoe ze dit zouden kunnen doen. 
De vos zei: “Jij bent het sterkst. Bind dus den staart van het paard om je middel 
en trek dan, terwijl ik het dier met een twijg zal slaan.” 
Dat gebeurde en het paard was weldra uit den modder getrokken. Maar toen ging 
het met den wolf aan zijn staart aan den haal. 
“Sla de hielen in den grond vast,” riep de vos. 
“Och wat zou ik! ik kan hemel noch aarde meer zien!” antwoordde de wolf. 
Eindelijk raakte de wolf toch weer los en beiden vervolgden hun weg, zonder 
paard.
Toen ze thuis kwamen, plaatste de wolf zich met zijn rug tegen het vuur, want 
hij was doornat geworden. Zoo zittende viel hij in slaap. De vos nam nu wat 
boter, streek die den wolf onder den staart, waar de boter door de warmte spoe-
dig smolt en maakte toen den wolf wakker, roepende dat het nu dan toch wel 
zichtbaar was wie het vaatje boter had leeggesnoept.

(Beilen (Drente). In 1894 uit den volksmond opgeteekend.)67

Varianten. Zuidnederlandsche lezingen van het vertelsel vindt men bij Joos, 
Vertelsels	 II, N° 7 en DE MONT en De COCK, Vl.	 Vertelsels,	 N° 47. Ook in 
andere landen is het verhaal zeer verbreid; zie b. v. MÜLLENHOFF, Sagen	 aus	
Schleswig‑Holstein, 468,	COSQUIN in	Romania 8, 596	vlgg. en verder de littera-
tuur bij KÖHLER, Kl.	Schriften I, 105 vlgg.
Voor de episode met het paard vergelijke men GRIMM, Märchen, N° 152.

33. Van de ekster en de houtduif SINUR 93
Zooals ge zult weten bouwt een houtduif een heel raar nest, maar vroeger kon 
ze er nog minder van. Dat komt zoo.

67 Ingezonden door J.O. Hazekamp.
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De houtduif vond dat het toch niet aanging dat haar jongen telkens door de gaten 
van het nest naar beneden vielen en ze besloot dus bij de ekster den nestbouw te 
leeren. De duif had een mooie roode koe en ze spraken af dat de ekster die als 
belooning zou krijgen.
De ekster en de houtduif droegen toen samen takken en takjes aan, die de eerste 
netjes over en door elkaar legde, terwijl de duif toekeek. 
En telkens zei de duif: “Ja, dat wist ik ook wel!” 
Dat begon de ekster eindelijk te vervelen, en toen de duif weer zei: “Ja, dat wist 
ik ook wel,” zei de ekster: “Zoo! als je dan alles al weet, dan behoef ik het je niet 
meer te leeren,” en hij vloog weg. 
Toen was de duif haar koe kwijt en ze kon toch nog geen goed nest maken, en 
daarom roept ze altijd van spijt: “Roo koe! roo koe!”

(Beilen	(Drente). In 1894 uit den volksmond opgeteekend.)68

Varianten. Zie andere lezingen van het vertelsel in Driemaandelijksche	Bladen	
1, 71 en 9, 72 vlg.; Volkskunde	VII, 146; DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	
N° 33; STRACKERJAN, Aberglaube	u.	Sagen	aus	Oldenburg, §	389 a; BARTSCH, 
Sagen	aus	Mecklenburg I, 520.

34. Waarom de beren geen staart hebben AT 2
’t Was in den winter en alles was met ijs en sneeuw bedekt; dus er was voor de 
dieren maar weinig te eten. 
Toen ontmoetten de vos en de beer mekaar, en de beer vroeg: “Hoe kom je zoo 
vroolijk in dezen schralen tijd? Ik verga van den honger, en jij ziet er uit als of 
er geen gebrek was.” 
“Ja,” zei de vos, “ik heb mijn buikje ook lekker vol; ik ben aan het hengelen 
geweest en heb zooveel botjes gegeten als ik maar wou.” 
“Hoor eens,” zei de beer, “dat moest je mij ook eens leeren, want ik heb een 
honger als een paard.” 
“Dat kan gebeuren,” antwoordde de vos, en hij bracht den beer naar een plek 
waar een gaatje in ’t ijs was. 
“Kijk,” zei hij, “dat is mijn vischvijver. Steek je staart door het gat, dan gaan de 
visschen er aan hangen en als de vracht zwaar genoeg is haal je op en je hebt 
zooveel visch dat je alles niet opkunt.” 
“Dat kan ik zachts probeeren,” dacht de beer, en hij stak zijn mooien staart door 
het ijs en wachtte tot de visschen zouden aanbijten. 

68 Bewerking van de inzending van J.O. Hazekamp (het motief van de rode koe ontbreekt 
bij hem).
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Toen hij zoo een poos gezeten had, vroeg hij aan den vos: “Zou het nou genoeg 
wezen?” 
“Ik denk van niet,” zei de vos, “je moet nog een beetje wachten.” 
En hij liet den beer zoo lang wachten tot zijn staart in het ijs vastgevroren was 
en hij dien er niet meer uit kon trekken. 
Toen lachte hij den beer uit en zei: “Trek harder! Visschen zijn zwaar!” 
Maar wat de beer trok, het gaf hem niet. Eindelijk deed hij zoo’n harden ruk dat 
zijn staart afknapte, en sedert dien tijd heeft de beer maar een kort staartje.

(Zaanstreek.	Uit	den volksmond opgeteekend in 1900.)69

Varianten. Het alom bekende vertelsel komt reeds voor in den Reinaert. Eene 
Vlaamsche lezing staat bij DE MONT	en DE COCK, Vl.	Vertelsels, N° 44. Vergelijk 
verder de bij KÖHLER, Kl.	Schriften	I, 197 opgegeven litteratuur.

35. Waarom de schelvisch bruine vlekken heeft SINUR 119B
De twee bruine vlekken dicht bij den kop van de schelvisch zijn ontstaan doordat 
Petrus, toen hij nog visscher was, eens in het Galileesche meer schelvisschen ving 
en die daar ter plaatse met vuile vingers aanvatte.

(Zoutkamp	(Groningen). Uit den volksmond opgeteekend omstreeks 1885.)70

Varianten. Zie DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 20.

36. Waarom het zevenblad roode vlekken heeft SINUR 129B*
De bruinroode vlekken op de bladeren van den hanevoet of hanepoot (1) zijn 
ontstaan door de bloeddruppels van Christus die er op vielen van het kruis, waar-
onder het groeide.

1. Volksnamen van het zevenblad (Aegopodium	podagraria).

(Provincie Groningen. Uit den volksmond opgeteekend omstreeks 1885.)71

Varianten. Zie Joos, Vertelsels I, N° 17; DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 
59; STRACKERJAN, Aberglaube	u.	Sagen	aus	Oldenburg, § 366.

69 Niet in de correspondentie aangetroffen.
70 Optekening van Johannes Onnekes, toegestuurd door J.H. Scholte.
71 Optekening van Johannes Onnekes, toegestuurd door J.H. Scholte.
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37. Waarom in het dekriet een beet is SINUR 130B
In het gewone dek- of oeverriet ziet men een kleinen deuk, die eenigszins op een 
beet gelijkt.
De reden daarvan is de volgende. Toen Christus aan het kruis hing wilde de dui-
vel boven op het kruis gaan zitten, omdat hij meende dat hij den Heer overwon-
nen had. Maar Christus beval hem zich in het riet te verschuilen. De duivel moest 
gehoorzamen, maar uit woede beet hij in alle rietplanten.

(Oldambt	(Groningen). Uit den volksmond opgeteekend omstreeks 1885)72

Varianten. Soms wordt ook verteld dat de beten gemaakt werden door den 
ezel waarop de duivel langs het riet reed. - Afwijkende lezingen vindt men bij 
BARTSCH, Sagen	aus	Mecklenburg I, 526; Joos,	Vertelsels, I, N° 19; DE MONT en 
DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 62.

38. Waarom de wilgen bersten SINUR 132G
Men vertelt dat Judas, nadat hij den Heer verraden had, zich aan een wilg heeft 
opgehangen. Daarom heet de wilg Judasboom. En als de wilgen oud worden 
bersten ze, want ook Judas berstte.

(Noord‑Limburg.	In 1895 uit den volksmond opgeteekend.)73

Varianten. zie BARTSCH, Sagen	aus	Mecklenburg I, 524. Over de Judas-legende 
zie men DE VOOYS, in Tijdschr.	v.	Ned.	Taal‑	en	Letterk. XX, 155 vlgg.

39. Van den sleutelbloem SINUR 250A
Sint Pieter ging eens naar de hemelpoort om die te ontsluiten, maar bij ongeluk 
ontglipte de sleutelring aan zijn handen en de sleutels van den hemel vielen naar 
beneden. Het duurde lang voordat ze op aarde waren. Daar kwamen ze juist 
neer op een kerkhof, en ter plaatse waar de gouden sleutels lagen ontsproot een 
schoone, onbekende bloem.
Den volgenden morgen kwam een wees op het kerkhof om bij het ouderlijk graf 
te bidden en vond daar de sleutels bij den vreemden bloem. Weldra verbreidde 
zich de mare alom, en men gaf sedert aan dien bloem den naam van sleutelbloem 
of hemelsleutelbloem.

72 Ingezonden door Anonymus 37 (of afkomstig van J. Onnekes?).
73 Niet in de correspondentie aangetroffen.
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(Noord‑Brabant.	Opgeteekend in 1894.)74

Varianten. Zie DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 61; Joos, Vertelsels, I, 
N° 24.

40. De lange Lente AT 1541
Er waren eens een boer en boerin. ’t Was winter. De slachttijd was voorbij en 
hun schoorsteen hing vol met worst en ham en zijden spek, maar toch moest de 
vrouw telkens vleesch koopen van den slager, op de dagen als zij geen gort of 
karnemelksbrij aten. 
Wanneer de boerin vroeg: “Waarom mag ik de worst die in den schoorsteen 
hangt niet koken?” zei de boer: “Och vrouw, die is voor de lange Lente.” 
En altijd was het hetzelfde antwoord. De vrouw durfde niet tegenspreken, maar 
zij dacht bij zichzelf: “De lange Lente? De lange Lente? Wie zou dat wel zijn?” 
En zoo liep zij altijd te denken over die lange Lente, waar al die heerlijke worstjes 
voor bestemd waren.
Nu gebeurde het op een kouden winterdag dat een arme man aan de boerderij 
kwam, juist toen de boer van huis was. Hij stapte naar binnen en vroeg of	hij 
zich wat mocht warmen, en omdat de boerin medelijden had liet ze hem bij het 
vuur komen. 
De man had honger en keek met begeerige oogen naar de worst die hij zag han-
gen en zei: “Als al die worstjes eens voor mij waren!” 
“Nee,” zei de boerin, “die zijn voor de lange Lente.” 
Maar toen zag ze dat de man erg lang was en ze vroeg dus: “Die bent u toch 
immers niet?” 
Toen merkte de man wel dat hij met een onnoozel vrouwtje te doen had en hij 
zei: “Is die worst en ham voor de lange Lente, dan is het goed dat ik er naar 
gevraagd heb, want dan zijn ze voor mij. En ik zal ze meteen maar meenemen, 
want ik heb net mijn handen vrij.” 
“Wel,” zei de boerin, “dat is toevallig: toen u binnen kwam had ik niet gedacht 
dat u die lange Lente was voor wien mijn man alles wou bewaren, maar ik kende 
u ook niet. Neem dan den boel maar mee, want mijn man vindt het goed.” 
Dat liet hij zich natuurlijk geen tweemaal zeggen en niet heel lang daarna stapte 
hij belast en beladen de deur uit.
Hij was al een heele poos weg, toen de boer thuis kwam. 
De boerin liep op hem toe en het eerste wat ze zei was: “Verbeeld je, man, de 
lange Lente is er geweest en heeft al onze worst en spek en ham meegenomen, 
en hij laat er je wel voor bedanken.”

74 In deze vorm niet in de correspondentie aangetroffen.
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“Wat bazel je daar?” zei de boer, “je hebt onze worst toch niet weggegeven?” 
“Wel zeker,” zei de boerin, “we moesten het immers voor de lange Lente bewa-
ren, en die is het zoo pas komen halen.” 
Je kunt begrijpen dat de boer nijdig was, toen hij het heele geval hoorde. Maar hij 
dacht: als ik dien vent achterna rijd zal ik hem nog wel inhalen, want met zoo’n 
zwaar pak loop-je niet hard. Hij zadelde dus zijn beste paard en reed weg in de 
richting waarin zijn vrouw de lange Lente had zien weggaan. Eindelijk aan het 
begin van een bosch had hij hem ingehaald, maar de man had het paard in de 
verte hooren aankomen en vertrouwde de zaak niet recht. Hij verstopte zijn pak 
dus gauw aan den kant van den weg en liep toen den boer tegemoet. 
Toen deze iemand zag, hield hij stil en vroeg: “Ben-je niet een man tegengekomen 
met een zwaar pak?” 
“Wel zeker,” zei de ander, “net zoo pas; ik vroeg waar hij heenging, maar dat wou 
hij niet zeggen, en toen is hij dwars het bosch ingegaan.” 
“Zoo!” zei de boer; “maar hoe kan ik hem daar achterna met mijn paard?” 
“Nou, ik wil je paard wel even vasthouden.” 
“Als-je-blieft,” zei de boer, en hij steeg af en was in een ommezien in het bosch 
verdwenen. 
Maar niet zoo gauw was hij uit het gezicht, of de ander zat met zijn pak op het 
paard en maakte dat hij wegkwam. Toen kon de boer op zijn voetjes naar huis toe 
wandelen, als hij ten minste niet in het bosch wou blijven wachten tot de lange 
Lente zijn paard terugbracht.

(Rotterdam. In 1894 uit den volksmond opgeteekend.)75

Varianten. Het verhaal is in allerlei lezingen ook buiten ons land bekend. Dik-
wijls is het de lange Winter voor wien gespaard wordt, maar ook de lange Lente 
komt elders voor (o. a. bij MEIER, Volksmärchen	aus	Schwaben 303).	Zie verder 
de litteratuur bij KÖHLER, Kl.	Schriften	I, 66 en 341 vlg. Verwant is ook het ver-
telsel bij DE MONT en DE COCK, Vl.	Vertelsels,	N° 99. C Het slot van het sprookje 
wordt ook dikwijls gevonden achter het verhaal van den man uit het Paradijs; zie 
N° 41 mijner vertelsels.

41. Van den man die uit den hemel gevallen was AT 1540
Er was eens een boerin, een goeie, eenvoudige ziel, die naar de markt was 
geweest. Ze was al niet ver meer van huis, toen ze op den weg een jongen man 
vond die maar aldoor naar den hemel keek. 

75 Ingezonden door Aug. Rührup.
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“Wat zou dat beteekenen?” dacht het vrouwtje; en toen ze dicht bij hem was, 
vroeg ze: “Wel me jongen, wat kijk-je zoo naar de lucht? Is daar wat gebeurd?” 
“Och moeder,” zei hij, “ik ben zoo pas uit den hemel gevallen, en nou kan ik het 
gat niet weeromvinden.” 
“Zoo!” zei het vrouwtje, “ben-jij uit den hemel gevallen? Dan ben-je daarboven 
zeker wel goed bekend.” 
“Natuurlijk!” zei de man. 
“Nou, ken-je dan misschien ook mijn zoon Kees, die goeie jongen, die verleden 
jaar gestorven is?” 
“Kees?” zei de man, “is dat je zoon? En vraag-je of ik dien ken? Wel mensch, dat 
is mijn naaste buurman!” 
“Wel, dat treft!” zei de vrouw, “en hoe gaat het met hem?” 
“Vrij wel, vrij wel! Alleen klaagde hij er verleden week over, dat al zijn kousen 
stuk waren; en de worst is op en de ham en de boter, maar anders gaat het hem 
heel goed.” 
“Jongen, jongen! heb-hij niemand om zijn goed bij te houden?” 
“Nee,” zei de man, “daar moet je in den hemel zelf voor zorgen.” 
“En hij kan toch immers wel worst en boter kopen?” 
“Ja, die is wel te koop, maar het is alles schrikkelijk duur, en rijk heeft je zoon 
het niet.” 
“Och, och, ’t is toch erg dat Kees nou hij dood is nog gebrek moet lijden! En dat 
terwijl ik zoo best wat kan missen!” 
De man vertelde toen precies hoe het met Kees ging, en wat hij deed en waar hij 
woonde; maar eindelijk zei hij dat hij nu weg moest, omdat hij anders te laat in 
den hemel zou terugkomen. 
“Ga je dan zoo gauw weer naar den hemel terug?” vroeg de vrouw. 
“Ja zeker,” zei hij. 
“Dan wil-je me zeker wel een grooten dienst bewijzen, omdat je Kees zoo goed 
kent. Ga dan even mee naar huis, dan zal ik wat voor hem inpakken en dat kun-je 
hem dan brengen.” 
“Nou,” zei de ander, “omdat het voor Kees is, zal ik het doen; maar ik zal er wel 
wat van moeten hooren dat ik zoo lang ben uitgebleven.” 
Ze gingen toen samen naar de boerderij en de vrouw maakte daar twee pakjes 
klaar: een voor den man die uit den hemel gevallen was, voor zijn moeite, en het 
tweede voor Kees; maar dat voor Kees was het grootste. Toen gaf ze hem nog 
een zakje met geld om dat aan haar jongen te geven en daarop nam hij afscheid 
om de terugreis te ondernemen. Het vrouwtje keek hem na tot hij heelemaal uit 
het gezicht was en dacht: “Wat zal die goeie Kees blij wezen als zijn buurman 
thuis komt en hij hoort dat hij hier geweest is!”
Maar ze heeft nooit bericht gekregen dat Kees haar boodschap ontvangen had, 
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en ze hebben mij onlangs verteld dat dat kwam omdat die man nog altijd het gat 
waar hij uitgevallen was niet heeft kunnen terugvinden.

(Rotterdam.	In	1894 uit den volksmond opgeteekend.)76

Varianten. Behalve deze Rotterdamsche lezing kent men in Holland ook een 
anderen vorm van het verhaal.77

Een man komt bij een vrouwtje dat kort geleden weduwe was geworden. 
Zij vraagt waar hij vandaan komt, en als hij zegt: “van Parijs,” verstaat zij: “van 
’t Paradijs.” 
Ze vraagt dan naar haar man, hoort dat hij aan allerlei gebrek heeft en geeft aan 
den man uit het Paradijs alles mee wat hij verlangt. Als hij weg is, komt de zoon 
thuis. Deze rijdt den oplichter na en haalt hem in, maar het pak is nog bijtijds 
verstopt en de zoon vraagt of hij een man met een groot pak heeft gezien. 
“Ja,” zegt de ander, “maar hij is het bosch in.” 
De zoon geeft dan zijn paard aan den bedrieger te bewaren en gaat in het bosch 
zoeken. Daarop maakt deze zich natuurlijk uit de voeten. Als de zoon terugkomt 
en ziet dat hij gefopt is, gaat hij weer naar huis en zegt aan zijn moeder, dat hij 
den man gesproken heeft en hem het paard gegeven heeft, omdat hij dan gauwer 
in het Paradijs terug zou zijn.

Deze lezing komt overeen met den inhoud van een lied dat voorkomt in het 
liedeboek Den	 vroolijcken	 Speelwaghen,	 van Jac. DE RUYTER, “Clerck van de 
weeserije der stede en casselrije van Veurne”, waarvan de eerste uitgave in 1658 
verscheen; het lied is later tallooze malen herdrukt, ook in Holland. Daarin is het 
echter niet de zoon die den bedrieger narijdt, maar een buurman, die daarna zijn 
paard van de weduwe vergoed krijgt. Tekst en melodie van het lied en verdere 
bijzonderheden zijn te vinden bij FL. VAN DUYSE, Het	Oude	Nederlandsche	Lied,	
N° 321 (zie ook Volkskunde	VIII, 92). In den tekst van DE RUYTER staat dat het 
feit zou geschied zijn “in ons Vlaenderlant”; in de	Tweede	Nieuwe	Overtoom‑
sche	Marktschipper	19 leest men daarentegen: “in het Luij(k)erland.”
Dat de oplichter te paard wordt nagezeten komt in de meeste lezingen van het 
verhaal voor. Ook in een variant van de hierboven afgedrukte Rotterdamsche 
lezing. Daar rijdt de boer hem na, geeft hem het paard in bewaring en gaat zelf te 
voet het bosch in. Thuis erkent hij dan dat zijn vrouw gelijk gehad heeft en dat 
hij den goeden man ook nog het paard meegegeven heeft, opdat Kees boven niet 
zonder behoeft te zitten.

76 Ingezonden door Aug. Rührup.
77 In deze vorm niet in de correspondentie aangetroffen.
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Een variant uit Oud-Leusden bij Amersfoort werd medegedeeld door R. A. KOL-

LEWIJN in Van	de	Schelde	tot	de	Weichsel, 527 vlg.
Zie verder over het ook in andere landen zeer verbreide verhaal: KÖHLER, Kl.	
Schriften	I, 247 en 383 vlg., en vergelijk ook Korrespondenzblatt	d.	Ver.	f.	Ndd.	
Sprachforschung	1899-1900, 73	vlg.

42. Van den Meesterdief AT 1525
Er was ereis een vader en die had een eenigen zoon. Hij had hem alles laten leeren 
wat er onderwezen wordt en zoo was die zoon onderwijl tot een flinken man 
opgegroeid.
Toen riep op een goeden dag de vader hem bij zich en zei: “Jongen, je hebt nu 
alles geleerd wat er te leeren valt, nu moet je er eens over denken wat je in de 
wereld beginnen zult, om een nuttig lid van de maatschappij te worden.” 
“Vader,” zei de zoon, “’t is waar: ik heb veel geleerd, maar toch nog niet alles. 
Rooven en stelen heb ik nog niet geleerd en dat wil ik toch ook kennen.” 
De vader schrok geweldig toen hij dat hoorde, en zei: “Maar jongen, je bent mijn 
eenig kind en erfgenaam en ik ben schatrijk. Wat zou-je dus gaan rooven en ste-
len?” 
“Dat is wel waar,” zei de zoon, “maar rijkdom is vergankelijk. Die schatten 
kunnen u of mij worden afgenomen, en als ik dan ook in het rooven en stelen 
bekwaam was, kon ik ook daarmee den kost verdienen als het op een andere 
manier niet mocht gaan.” 
De vader verzette zich zoo sterk als hij kon tegen dezen onbegrijpelijken wensch; 
maar wat hij zeide en hoe hij dreigde of smeekte: het gaf niets. Zijn zoon bleef 
er bij dat hij rooven en stelen wou leeren.
Toen de vader nu zag dat er aan zijn zoons besluit niets te veranderen viel, ging 
hij naar een rooverhoofdman en vertelde hem het geval. Zij werden het met 
elkaar eens en het eind en slot van de zaak was dat de zoon voor een jaar onder 
de roovers opgenomen zou worden. Hij zou echter, voor hij heen mocht gaan, 
net als in andere vakken een proefstuk van zijn bekwaamheid moeten afleggen. 
Lukte dat niet, dan zou hij langer onder de roovers moeten blijven. Zooals afge-
sproken was, gebeurde.
De zoon kwam bij de roovers, ging met hen uit stelen en leerde zooveel als hij 
kon, en toen nu het jaar bijna om was herinnerde hij den hoofdman aan zijn 
aanstaand vertrek. 
“Heel goed,” zei deze, “je kunt vertrekken, maar je weet op welke voorwaarde.” 
“Zeker,” zei de zoon, “leg mij maar een proefstuk op.”
Toen zei de hoofdman: “Straks zal er door het bosch een boer komen op een 
paard. Achter dat paard loopt een schaap met een schelletje om den hals en dat 
schaap is aan het paard zijn staart vastgebonden. Nu moet je dien boer dat schaap 



587De	volksverhalen	in	het	tijdschrift	Volkskunde

en dat paard stelen en dan den boer zelf naakt in een put zien te krijgen, en dat 
alles zonder den boer met je handen aan te raken of met een wapen te bedreigen, 
en zonder dat een ander je helpt.”
“Goed,” zei de ander, “dat zal ik volbrengen.” 
Hij ging nu naar een punt van het bosch waar de boer langs moest komen en 
klom daar in een boom. Hij zat zoo een paar uren geduldig te wachten, maar 
eindelijk, ja toen kwam de boer op zijn paard aan, met het schaap er achter; in 
de verte hoorde hij al het gerinkel van het schelletje. Hij hield zich doodstil en 
liet den boer voorbijrijden, maar nauwelijks was die voorbij of hij klom uit den 
boom en ging hem achterna. Het touw waarmee het schaap was vastgebonden 
zat met een lus om zijn kop. Die lus maakte hij voorzichtig wat wijder, schoof 
hem toen over het beest zijn kop en liet lus en belletje achter het paard hangen, 
maar het schaap nam hij mee. Dat bracht hij naar een veilige plaats, waar hij het 
later zou kunnen terugvinden.
Toen ging hij langs een korteren weg weer naar het pad waar de boer langs moest 
komen en liep hem toen tegemoet. De boer had niets gemerkt van wat er gebeurd 
was; hij hoorde nog altijd het schelletje achter zich en reed dus zonder erg verder. 
Toen ze nu elkaar tegenkwamen en goeden dag wenschten, zei de dief: “Waarom 
heb-jij een schelletje aan je paard zijn staart gebonden?” 
Toen keek de boer om en zag dat zijn schaap weg was. 
“Drommels,” zei hij; “daar heb ik mijn schaap verloren. De lus is over zijn kop 
geschoven en zoo is het beest losgeraakt. Nou moet ik terug om het te zoeken; 
anders zal het arme dier in het bosch stellig verdwalen.” 
Hij keerde dus om, maar de roover zei: “Wou jij je schaap te paard gaan zoeken? 
Het is natuurlijk direct in het kreupelhout geloopen en hoe wil-je daar met je 
paard door?” 
“Dat’s waar ook,” zei de boer, “’t is beter dat ik te voet ga. Maar wie zal dan op 
mijn paard passen?” 
“O,” zei de ander, “dat wil ik wel even doen, zoo lang zal het niet duren dat je 
terugkomt, want het schaap kan zoo ver niet af wezen.” 
Toen bond de boer het paard aan een boom en de dief bleef er als wachter bij; 
maar nauwelijks was de boer uit het gezicht, of het paard ging denzelfden weg 
op als het schaap.
Het grootste deel van de taak was dus volbracht. Maar het moeilijkste kwam nog.
Er was er niet ver van de plaats waar de boer het paard had vastgebonden een 
put. Daar ging de dief heen. Hij trok zijn bovenkleeren uit, verstopte die en ging 
bij de put zitten. Onderwijl was de boer onverrichterzake teruggegaan en wilde 
zijn paard weer opzoeken; maar o schrik! nu was ook zijn paard weg. Het was 
nu zonneklaar dat hij bestolen was, maar wat zou hij doen? Het veiligste was te 
maken dat hij uit het bosch vandaan kwam voor het donker werd, maar dan was 
hij zijn paard en zijn schaap stellig kwijt. Terwijl hij nu zoo stond te overleggen, 
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hoorde hij een luid geklaag, niet ver van hem af. 
Eerst had hij niet veel zin om er heen te gaan, maar hij was medelijdend en hij 
dacht: “Misschien is mijn hulp noodig.” 
Hij ging dus op het geluid af en kwam toen bij de put waar de rooversleerling 
zat te weeklagen. 
“Wat scheelt er aan?” vroeg de boer. 
“Och, vriendlief,” zei de rover, “ik ben een koopman in goud en juweelen, en 
terwijl ik door het bosch ging, hebben roovers mij overvallen en mij al mijn kost-
baarheden afgenomen, en nu ben ik een arm man geworden.” 
“Wel, arme stakkerd,” zei de boer, “dan zijn wij lotgenooten, want ik ben ook ten 
einde raad. Diezelfde roovers hebben mij mijn paard en mijn schaap gestolen.” 
En toen begon ook de boer te jammeren. 
“Hoor eens,” zei de roover, “hou je stil over jou[w] verlies, want dat is wel te 
vergoeden. En ik ben ook nog niet alles kwijt. Zie-je daar op den bodem van 
de put die zwarte stip? Ja? Welnu, dat is een kistje met juweelen dat ik er in 
gegooid heb, toen de roovers me wilden uitplunderen. Maar ik ben te akelig van 
den schrik om het er uit te kunnen halen. Als jij me nu helpt, dan krijg-je wel 
twee paarden en een half dozijn schapen van mij terug.” 
Toen klaarde den boer zijn gezicht op en hij zei: “Goed! Maar hoe kom ik er in, 
in de put? En wat zal ik nat worden.” 
“O,” zei de roover, “daar is raad op. Kleed je heelemaal uit en ga dan op den 
emmer zitten, dan laat ik je zakken. Heb-je het kistje, dan roep-je, en dan haal ik 
je weer op. En dan kun-je je weer aankleeden en blijf-je droog.” 
Zoo gezegd, zoo gedaan. De boer trok zijn kleeren uit, ging op den emmer zitten 
en de roover liet hem zakken. 
En toen de boer beneden rondscharrelde en riep: “Ik voel geen kistje!” toen zei 
de roover: “Dat wil ik graag gelooven, vriend, want niemand heeft er een kistje 
in gegooid. Ga nu maar gemakkelijk zitten tot ik straks weerom kom om je op 
te halen!”
Wat stond de boer toen een doodsangst uit! Maar de rooversleerling lachte in 
zijn vuistje en ging naar zijn makkers en vertelde, dat hij zijn opdracht had uitge-
voerd. Toen gingen alle roovers, als heeren gekleed, naar het bosch. Daar vonden 
zij het schaap en het paard; en toen ze bij de put kwamen, zagen zij den boer 
naakt in de put zitten. Hij kon haast niet meer spreken van kou en angst, want hij 
had stellig gedacht dat hij in de put had moeten verhongeren. De heeren roovers 
haalden hem toen naar boven en vroegen hoe hij zoo in die put kwam en dat nog 
wel heelemaal naakt. 
De arme boer vertelde toen zijn wedervaren en nadat hij alles verteld had, zei de 
hoofdman: “Je bent toch eigenlijk een stomme boer, want wie gaat er nu voor 
een vreemden ker[e]l naakt in een put kruipen? Zou je dien vent nog kennen als 
je hem zag? Is hij soms bij dat koppeltje heeren?” 
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“O nee, edele heer,” zei de boer, “dat zou ik niet eens durven denken; het was 
volstrekt geen heer, maar een gemene roover.” 
“Nu,” zei de hoofdman, “die vent beloofde je twee paarden en een half dozijn 
schapen; ik wil niet dat je er schade bij lijdt: hier heb je dus een beurs met geld, 
daar kun-je die voor koopen. Maar maak nu dat je wegkomt!”
Toen keerde de hoofdman zich tot zijn leerling en zei: “Je hebt je proefstuk uit-
stekend volbracht en hebt getoond dat je een man van het vak bent die voor 
zijn taak berekend is. Je moogt dus vertrekken, al laten we je noode gaan. Maar 
mochten er later slechte tijden voor je aanbreken kom dan gerust terug; we zullen 
je dan met open armen ontvangen.”
De zoon ging toen weer naar zijn vaders huis en werd een algemeen gezien man, 
en het is later niet noodig geweest dat hij uit stelen en rooven ging. 
Maar hij zei toch altijd: “Ik ben blij, dat ik het kan, want je kunt nooit weten 
waar het goed voor is.”

(Beverwijk	(Noord	Holland). In 1894 uit den volksmond opgeteekend.)78

Varianten. Verhalen waarin een dief zijn meesterschap in de kunst moet toonen 
door het verrichten van een of meer moeilijke proefstukken vindt men overal. 
Zie KÖHLER, Kl.	Schriften I,	256, 307 en 415, en de daar genoemde werken.

43. Van het zilveren been AT 366
Er was eens een heer en die had in den oorlog zijn been verloren. Hij was schat-
rijk en daarom liet hij in plaats van het afgezette been niet een gewoon houten, 
maar een zilveren been maken. Zoo kon hij dus weer overal komen waar hij 
wilde. Maar omdat hij grootsch was op zijn been en het aan iedereen wou toonen, 
was hij altijd op straat en overal waar wat te doen was, en zoo kwam het dat hij 
zijn zaken verwaarloosde en zijn geld verkwistte, zoodat hij ten slotte doodarm 
werd. Toen hij stierf had hij niets meer over dan zijn zilveren been.
Hij had echter in zijn testament bepaald dat het been met hem begraven moest 
worden en dat gebeurde dan ook. Maar zijn erfgenamen waren boos, want nu 
hij zijn geld zoo roekeloos had verdaan, had hij hun toch tenminste zijn been 
kunnen laten.
Toen werd op een goeien nacht het zilveren been gestolen. Niemand wist wie het 
gedaan had en de man met het zilveren been zelf ook niet. 
Maar na dien tijd kon hij niet meer rustig in het graf liggen en elken nacht kwam 
hij spoken en hij riep dan met een akelig klagende stem: “Me beentje! Me beentje! 
Wie heeft me beentje?” 

78 Toegezonden door mevrouw Deenik-Bronner en opgetekend door haar dochter.
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En alle nachten werd zijn stem naarder en klaaglijker, en hij riep maar aldoor: 
“Me beentje! Me beentje! Me zilveren beentje!” 
Maar eindelijk op een nacht, toen hij weer klaagde: “Me beentje! Me beentje! Wie 
heeft me beentje?” riep hij opeens: “Jij!	hebt me beentje!” 
(Dit “Jij” wordt plotseling met stemverheffing gezegd om den toehoorder te ver-
schrikken, waarom het vertelsel dan ook bij voorkeur in schemerdonker wordt 
verteld.)

(Noord‑Holland.	Uit den volksmond opgeteekend in 1891.)79

Varianten. Het vertelsel is in Noord-Holland en ook elders in Holland vrij alge-
meen bekend, met verschillende kleine afwijkingen. Meestal is er sprake van een 
zilveren been; zelden van een zilveren of gouden arm. De dief is soms een der 
familieleden, soms een knecht of de doodgraver; de diefstal vindt eene enkele 
maal ook plaats voordat het lijk begraven is. Het spook roept ook: “Me been-
tje! Me beentje! Waar is me beentje!” In een der lezingen, waarin de doodgraver 
het been steelt omdat hij het zonde vindt dat het zilveren been in het graf zou 
blijven liggen, komt de bestolene iederen avond in het huis van den doodgra-
ver, roepende: “Me beentje! Me beentje!” De dief wordt eindelijk knorrig en 
vraagt: “Wien	zijn beentje?” Waarop de verteller dan onmiddellijk luid laat vol-
gen: “Jou[w] beentje!”
Afwijkend is eene lezing uit Alkmaar,80 die tevens eene variant is van het zeer 
verbreide vertelsel van het Kruisje Fiblion enz. (dat ik later zal mededeelen): 

 AT 366 & AT 780
Een vader en moeder hebben een eenigst dochtertje; maar, o ongeluk! het kind 
breekt haar been en dit moet worden afgezet. Vader is schatrijk en houdt zielsveel 
van zijn dochtertje en geeft haar dus een gouden beentje. Het kind is er dolblij 
mee, maar heel lang plezier heeft zij er niet van, want ze wordt ziek en sterft. 
Terwijl het kind in het kistje ligt, komt de meid en neemt stilletjes het gouden 
beentje weg. Het dochtertje wordt dus begraven zonder het beentje.
Een poos daarna gaan vader en moeder en de meid uit wandelen en zij komen langs 
het graf van het dochtertje. Daar hoort vader een klagende stem en herkent die. 
Hij gaat dus naar het grafje toe en hoort dat de stem zegt: “Me goud beentje! Me 
goud beentje!”
“Wie heb dat, lief (1)?” zegt vader en de stem antwoordt: “De meid.” 

79 Ingestuurd door E.M. S. uit Alkmaar.
80 Ingezonden door J. Mandings.
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Dan gaat hij naar de anderen terug en zegt tegen zijn vrouw dat zij ook eens op 
het grafje moet gaan staan. 
Ook moeder hoort weeklagen: “Me goud beentje! Me goud beentje!” en zegt: 
“Wie heb dat, lief?” en de stem antwoordt weer: “De meid.” 
Dan moet de meid op het graf gaan staan en het dochtertje roept met een akelige 
holle stem: “Me beentje! Me beentje!” 
De meid vraagt: “Wie heb dat, lief?” 
“Jij!” roept de verteller dan met stemverheffing, zoodat de luisterende kinderen 
opspringen van schrik.

Vergelijk verder ook N° 44 en 45 mijner vertelsels. Zie voor de vele varianten in 
andere talen KÖHLER, Kl.	Schriften	I, 47 en 133, en de daar aangehaalde litteratuur.

1. lieveling

44. Van het hemd met één mouw AT 366
Er waren eens twee arme vrouwtjes, moeder en dochter. Zij hadden bepaald dat 
wie het eerst stierf een doodshemd met twee mouwen aan zou krijgen en de 
ander een hemd met één mouw, want meer linnen hadden zij niet; zij konden dus 
geen twee hemden met twee mouwen maken.
De moeder stierf het eerst, maar tegen de afspraak kreeg zij het hemd met één 
mouw aan.
Het werd nacht en de dochter lag te bed. 
Toen hoorde ze roepen: “Mijn mouw! mijn mouw!” 
Het geluid werd sterker: “Mijn mouw! mijn mouw! mijn mouw!” 
Eindelijk was het vlak bij en toen riep het: “’t Is niet om de mouw, maar om jou!”
(Dit laatste wordt luid geschreeuwd, terwijl de verteller een der hoorders beet-
grijpt om hem te verschrikken.)

(Broek	 in	 Waterland	 (Noord-Holland). Naar mondelinge overlevering opge-
teekend in 1899. Met vele andere vertelsels uit Waterland en de Zaanstreek werd 
dit mij medegedeeld door den heer C. BAKKER, arts te Broek in Waterland, aan 
wien ik voor het verzamelen van folklore uit Noord-Holland zeer veel dank ver-
schuldigd ben.)81

Varianten.

81 Zie Meder 2001, p. 253, cbak0142 en voor het navolgende verhaal p. 215, cbak0002.
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Volgens eene andere lezing uit Broek in Waterland wordt een meisje in een hemd 
met één mouw begraven. 
Ging men nu over het kerkhof dan hoorde men roepen: “Waar is me mouw? 
Waar is me mouw?”
Het geroep wordt al luider en luider en eindelijk grijpt men een der toehoorders 
bij den arm en schreeuwt: “Daar	zit me mouw!”

Zie verder de verwijzing bij N° 43.

45. Van domme Griet AT 1291D & AT 366
Griet en Jan woonden samen in een klein huisje. Griet was dom en Jan niet leep, 
maar toch leefden ze heel gelukkig en tevreden.
Eens op een dag moest Griet boodschappen doen en ze ging eerst naar den boer.
Daar kocht ze een mooi rond kaasje en lei dat voorzichtig in haar boodschappen-
mandje. Maar ze dacht er niet om dat zoo’n kaasje zwaar is, en toen het mandje 
door de zwaarte scheef ging, viel het kaasje er uit en rolde over den weg, langs 
de helling van den dijk naar beneden in ’t water. 
“Dat zal wel naar Jan toe drijven,” zei ze; en ze stapte verder, blij dat het kaasje 
het haar zoo gemakkelijk maakte.
Toen ging ze naar den bakker.
Daar kocht ze een mooi lang brood en lei dat voorzichtig in haar boodschappen-
mandje. Maar er kwam een jongen en die stal het brood en liep er hard mee weg. 
“Die wil het zeker naar Jan toe brengen,” zei ze; en ze liep voort, blij dat ze het 
lange brood niet hoefde te dragen.
Toen ging ze naar den slager.
Daar kocht ze een groot stuk vleesch en lei dat voorzichtig in haar boodschap-
penmandje. Maar er kwam een hond en die hapte naar het vleesch en ging er mee 
aan den haal. 
“Die zal het zeker naar Jan toe brengen,” zei ze; en ze ging verder, weer op huis 
af, erg in haar schik dat ze aan haar boodschappen zoo weinig moeite had.
Zoo kwam ze weer thuis; maar het kaasje zag ze niet en het brood evenmin, en 
het vleesch was er ook niet. Dat vond ze wel vreemd, maar ze dacht: “Jan zal het 
zeker in de kast geborgen hebben.”
De kast was echter net zoo leeg als toen ze van huis ging. Toen riep ze Jan, maar 
die had natuurlijk niets gezien.
Door de wandeling was Griet hongerig geworden en er was geen eten in huis. 
Geld om wat te koopen had ze ook niet meer, want alles was voor hare bood-
schappen uitgegeven. Omdat ze toch eten moesten, besloten Jan en Griet dus om 
een schaap te gaan stelen, een wit of een zwart dat deed er niet toe, als het maar 
een vet schaap was.
Ze gingen er dus samen op uit en wisten werkelijk bij een boer een schaap mach-
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tig te worden. Ze bonden het een touw om zijn kop en lieten het zoo achter hen 
aan naar huis toe loopen. Zoo kwamen ze weer thuis, maar toen ze zich omkeer-
den vonden ze wel het touw, maar een schaap zat er niet meer aan.
Goede raad was nu duur: wat zouden ze doen? Toen ging Griet naar het kerkhof 
en sneed van een lijk een brok bil af. Dat braadde ze. Ze aten er van en Griet 
hield nog een klein stukje over. Toen gingen ze slapen.
Maar ’s nachts werden ze wakker, want ze hoorden een stem en die riep: “Me bil! 
Me bil! Waar is me bil?” 
Dat was geen prettig geluid en het spook kwam al nader en nader en riep maar 
aldoor: “Waar is me bil?” 
Toen sprong Griet uit bed, ging naar de kast, haalde het restje er uit, gaf dat aan 
het spook en zei: “Daar	is	je bil!” 
(Dit laatste wordt met verheffing van stem gezegd om den hoorder te verschrik-
ken.)

(Broek	 in	 Waterland	 (Noord-Holland). Naar mededeelingen van den Heer C. 

BAKKER, die het vertelsel in 1899 uit den volksmond opteekende.)82

Varianten. Vergelijk: behalve N° 43 en 44 mijner vertelsels, voor het slot van het 
verhaal ook: GRIMM, Märchen,	Dl. III, blz. 267 (Der	Mann	vom	Galgen).

46. Van Pieterke, die zijn boodschappen verkeerd deed AT 1696
Pieterke lag bij zijn moeder thuis en hielp haar bij wat er te doen was, en als hij 
dat niet goed deed, dan deed hij het verkeerd.
Eens op een dag had moeder haar stopnaald gebroken en ze zei daarom: “Pie-
terke, je moet een stopnaald halen, maar koop er een met een groot oog, want ik 
kan niet erg best meer zien.” 
“Daar zal niks an mankeeren,” zei Pieterke en hij ging uit om een stopnaald. 
Op den terugweg liep hij achter een wagen met hooi en hij dacht: “Ik zal de 
stopnaald in het hooi steken, dan hoef ik niet bang te wezen dat hij uit mijn hand 
zal vallen.” 
Zoo kwam Pieterke thuis; maar toen hij de naald weer uit het hooi wou nemen, 
was die natuurlijk weg. 
Zijn moeder zei: “Och Pieterke, hoe kon-je ook zoo doen? Je moest hem op je 
jasje gestoken hebben.” 
“Goed,” zei Pieterke; “als ’t weer gebeurt.”
Een tijd daarna zei moeder: “Pieterke, je moet een hooivork koopen, maar neem 
er een met twee scherpe punten.” 

82 Meder 2001, p. 254, cbak0146.
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“Daar zal niks an mankeeren,” zei Pieterke en hij ging uit om een hooivork. 
Toen stak hij de hooivork met de punten door zijn jasje en kwam zoo thuis. 
Zijn moeder zei: “Och Pieterke, hoe kon-je dat nou doen? Je moest hem achter 
je an gesleept hebben.” 
“Goed,” zei Pieterke; “als ’t weer gebeurt.”
Een paar dagen later was het vleesch op en moeder zei: “Pieterke, je moet een 
spekham halen, maar koop er vooral een die lekker vet is.” 
“Daar zal niks an mankeeren,” zei Pieterke en hij ging uit om een spekham. 
Toen nam hij een touw en liet de ham achter hem aan slepen. Maar er kwamen 
honden en die hadden de spekham heel gauw opgegeten. 
Zoo kwam Pieterke thuis en moeder zei: “Och Pieterke, hoe kon-je ook zoo 
doen? Je hadt hem op je hoofd moeten nemen.” 
“Goed,” zei Pieterke, “als ’t weer gebeurt.”
Een andere keer zou moeder pannekoek bakken, maar de stroop was op. 
Toen zei ze: “Pieterke, je moet stroop halen, maar vergeet het pannetje niet.” 
“Daar zal niks an mankeeren,” zei Pieterke en hij nam een gescheurd pannetje mee. 
Daar liet hij de stroop indoen en hij zette het op zijn hoofd. De stroop liep door 
de scheur en toen Pieterke thuis kwam was hij heelemaal met stroop beloopen. 
Toen zei moeder: “Zoo kan het niet langer!” en ze joeg Pieterke de deur uit.
“Nou is ’t mis,” dacht Pieterke, “moeder jaagt me de deur uit; hoe kom ik er nou 
weer in?” 
Maar Pieterke was niet zoo dom als je misschien denkt. Hij ging dus naar de 
schuur en kroop daar in een vat vol veeren en toen hij daar uitkwam zag hij er 
uit als een groote haan. 
Zoo liep hij naar huis, gooide de deur open, zwaaide met zijn armen en sprong 
toen naar binnen, en Pieterke riep maar aldoor: “Kukeleku! Kukeleku!” 
En als Pieterke niet weer een mensch geworden is, dan kraait hij nog.

(Terschelling.	In 1892 uit den volksmond opgeteekend.)83

Varianten. Vlaamsche lezingen van het sprookje vindt men bij Joos, Vertelsels	
II, N° 47 en DE MONT en DE COCK, Vl.	 Vert., N° 96. Voor verdere verwante 
vertelsels zie men de litteratuur bij GRIMM, Märchen III, 60 (Anm. zu N° 39) en 
KÖHLER, Kl.	Schriften I, 99.

47. Van den man die uitging om domme menschen te zoeken AT 1384
Er	was ereis een erg domme boer en die had een knecht die nogal slim was. Die 
knecht had al jaren bij hem gewoond, want hij hield niet van veranderen, maar 

83 Ingestuurd door J. van der Veen.
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op laatst had hij er toch ook genoeg van.
Hij zei daarom op een goeien dag: “Baas, ik ga weg. Ik kan het niet meer bij je 
uithouden: je bent me te stom.”
Daar zat toen de boer, want hoe zou hij weer aan zoo’n goeien knecht komen? 
Hij bad en hij smeekte dus dat de knecht maar zou blijven; dat (1) op laatst zeit 
deze: “Weet je wat, baas? Ik ga weg, maar als ik drie menschen vind die nog stom-
mer bennen dan jij, dan kom ik weerom.”
Zoo gezegd, zoo gedaan; de knecht pakte zijn boeltje bij mekaar en ging op tocht. 
Toen hij zoo	een poos had geloopen, kwam hij aan een landhek. Daar stond een 
man met een paard en die man tilde dan den eenen en dan den anderen poot van 
het beest over het hek. Maar als hij den eersten poot er over had en hij begon aan 
den tweeden, dan haalde het paard zijn eersten weer terug. Om kort te gaan: hij 
schoot niks op. 
“Dat gaat zoo niet, vrind,” zei de knecht; “als je paard niet springen kan, dan 
kom je er niet over.” 
Nou was er dichtbij een poortje in dat hek, maar dat was natuurlijk gesloten, 
omdat de koeien niet uit het land zouden loopen. De knecht maakte het touw los 
en haalde de poort open, en toen liep het paard zelf in het land. 
“Jongens, wat ben-jij een slimmerd!” zei de man. 
“Ja, maar jij niet!” zei de knecht. “Dat’s er al een die nog stommer is dan mijn 
baas.”
Toen ging hij verder en kwam in den avond aan een gehuchtje. Daar kwam hij 
voorbij een huis waarin vreeselijk werd gekermd en gezucht. Dat hield maar aan 
en hij dacht: “Ik moet toch eens gaan kijken wat daar gebeurt, want dat lijkt me 
niet pluis.” Hij keek dus door de ramen naar binnen en zag een man die zich 
stond te verschoonen. Zijn vrouw was bezig hem een schoon hemd aan te trek-
ken, maar dat hemd was van boven dicht en ze kon het dus wel over zijn hoofd 
krijgen, maar het hoofd wou er niet door. Daarom sloeg ze hem met geweld op 
zijn kop en de man schreeuwde, maar het hemd schoof er niet door naar beneden. 
De knecht dacht: “Ik zal ze maar een handje helpen,” en hij stapte dus binnen. 
Hij nam zijn mes, sneed een gat in het hemd en de zaak was gered. 
“Jongens, wat ben-jij een slimmerd!” zei de man. 
“Ja, maar jij niet!” zei de knecht. “Dat zijn er twee die nog stommer zijn dan 
mijn baas.”
Hij bleef bij die menschen slapen en trok den volgenden morgen weer verder. 
“Het zal me benieuwen wat voor domkop ik nou zal vinden,” dacht hij. Het 
was prachtig weer; de zon scheen helder en het was een lust om buiten te wezen. 
Eindelijk kwam hij bij een huis en daar zag hij een man die aldoor met zijn hoed 
water schepte en dat in huis droeg. 
“Wat doe-jij daar nou?” vroeg hij. 
“Wel,” zei de man, “ik heb een huis gebouwd, maar nou het klaar is en het dak er 
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op staat, is het er pikdonker. En wil-je weten wat ik nou doe? Wel, de zon schijnt 
in het water en nou probeer ik de zon in huis te brengen.” 
De knecht keek het huis eens aan en zag dat de man vergeten had er ramen in 
te maken. 
Hij zei dus: “Haal maar een zaag, dan weet ik wel raad.” De zaag kwam en hij 
zaagde een gat in het beschot en ineens was de zon in huis.
Dat was dus de derde man die stommer was dan de boer en er zat voor den 
knecht niet anders op dan woord te houden en weer naar zijn ouden baas te gaan. 
En als hij niet gestorven is dan is hij daar nog.

1. zoodat

(Broek	in Waterland.	Naar mededeelingen van den heer C. BAKKER, die het ver-
telsel in 1901 uit den volksmond opteekende.)84

Varianten. Het verhaal is ook buiten ons land zeer bekend. Zie b. v. KÖHLER, 
Kl.	Schriften I, 81 en 218, en de daar vermelde litteratuur.

48. Van den man die dacht dat hij gestorven was AT 1313A

’Een boer is altijd dom,’ zeggen ze. Maar ik weet van een boer, die was dan alle-
machtig dom. Daarvan zal ik je ers wat vertellen.
Die boer dan had natuurlijk een wijf; en de vrouw met de meid en den knecht 
hielden hem dikwijls genoeg voor den gek, maar dat merkte hij niet en hij had 
ook nooit gemerkt dat hij dommer was dan andere menschen.
Op een goeien dag gebeurde het dat er op het land niet te werken viel, en de 
boer besloot maar eens uit rijden te gaan. Hij zadelde zijn ezel en ging op rit; 
maar hij nam een bijl mee, want je kon nooit weten waar het goed voor was. Zoo 
kwam hij in een bosch en hij dacht: “Hier staan zooveel boomen; laat ik nou ers 
probeeren hoe scherp mijn bijl wel is.” Dus hij van zijn ezel en aan het hakken. 
Het beviel hem best en hij sloeg met ferme slagen in een boom. 
Net kwam er een heer voorbij en toen die hem zoo zag slaan, zei hij: “Wel vrind, 
als je zoo door blijft hakken, dan zal die boom ook gauw omvallen (1).” 
Maar de boer dacht: “Wat zou zoo’n heer er van weten!” en hij hakte door. Maar 
ja, het was zooals de heer gezeid had. De boom viel om. 
“Drommels,” dacht de boer, “als hij dat voorspellen kon, dan weet hij meer. Dien 
man moet ik hebben.” 
Dus hij hem achterna. 

84 De verteller is melkveehouder D. Schuurman; zie Meder 2001, p.331-332, cbak0302.
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“Hoor eens, mijnheer, jij weet zooveel, kan-je me dan misschien ook zeggen 
wanneer ik dood zal gaan?” 
“Wel ja,” zei de heer, “als de ezel driemaal gescheten heeft ben-jij dood.” 
Daar schrok de boer van. 
“Wel, wel, dat is me wat,” dacht hij. “Wat zal dat een consternatie geven als de 
ezel drie keer schijt voor ik thuis ben, want dan zullen ze niet weten waar ze me 
zoeken moeten. Laat ik dus zorgen dat ik gauw thuiskom.” 
Dat85 hij op den ezel en het beest gejaagd van heb ik jou daar! Nou had de ezel 
goed loopen grazen, dat het duurde niet lang of “prrt!” daar deed de ezel wat. 
Hij er op geslagen; maar jawel, daar was het voor de tweede maal “prrt!” en weer 
deed de ezel wat onfatsoenlijks. 
“Dat loopt mis,” dacht de boer; “maar ik weet raad.” 
Hij stak een houten stop in den ezel zijn achterste en toen maar weer verder, zoo 
hard als de ezel loopen wou. Maar wat gebeuren moet dat gebeurt. Op eens vloog 
de stop er uit en het ging weer: “prrt!” 
“Dat is de derde keer,” zei de boer, “nou ben ik dus dood,” en meteen liet hij 
zich op den weg neervallen.
Zoo kwam de ezel dan alleen thuis. 
“Dat’s vreemd,” dachten ze; dus vrouw, meid, knecht, allemaal gaan ze op zoek. 
En, jawel, na een poos vonden ze hem. Ze riepen, ze schudden; maar hij gaf geen 
antwoord. Ze keerden hem om; maar hij liet met zich doen wat ze wilden. ’t 
Verveelde hem mooi, maar wat kon hij er aan doen? 
Toen ze al maar volhielden met vragen: “Baas, waarom antwoordt je niet?” kon 
hij het eindelijk niet langer uithouden en hij zei knorrig: “Zien jelui dan niet, dat 
ik dood ben?” 
Nou, toen werd er gelachen, dat kun-je begrijpen! Maar ze hebben toch nog heel 
wat moeite gehad om hem aan zijn verstand te brengen, dat hij maar het wijste 
deed om weer levend te worden.

1. Blijkbaar is ook in deze Noordhollandsche lezing oorspronkelijk verteld dat 
de man op een boom klimt en hakt aan den tak waarop hij zit, terwijl de heer 
hem dan waarschuwt dat hij vallen zal. Die zegsman was daarvan echter niet meer 
bekend; hij wist alleen van het omvallen van den boom.

(Broek	in	Waterland.	Naar mededeelingen van den heer C. BAKKER, die het ver-
telsel in 1901 uit den volksmond opteekende.)86

85 Westfriese zinsconstructie - de moderne lezer zou “dat” door “dus” of “zodat” vervangen.
86 De verteller is melkveehouder D. Schuurman; zie Meder 2001, p. 331, cbak0301.
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Varianten.

In de Beets (Noord-Holland) vertelt men hetzelfde met deze afwijking dat den 
man verteld wordt dat hij sterven zal als hij den laatsten adem uitblaast. Hij is 
toen thuis gekomen, op een stoel gaan zitten en gaan blazen, blazen, blazen! En 
als de laatste adem nog niet gekomen is, dan blaast hij nog.87

Het vertelsel is vooral bekend uit de boerden van Nasr-eddin88 (edit. DECOUR-

DEMANCHE, N° 175) en komt ook in andere Oostersche verzamelingen voor. 
Vergelijk daarover (als ook voor andere Europeesche varianten): KÖHLER, Kl.	
Schriften I,	486 vlgg., 505 en 135 en de daar opgegeven litteratuur. Zie nog eene 
Vlaamsche lezing bij DE MONT en DE	COCK,	Vl.	Vertelsels,	N° 81.

49. Van den boerenjongen die den heer te slim was VDK 1539A* & AT 1567C

In de Purmer was ereis een boer. Die had een zeug die juist gebigd had en zulke 
jonge biggetjes is altijd een aardig gezicht. Toen daar nu een heer, die met zijn 
vrouw en kinderen uit rijden was, voorbijkwam en de kinderen die kleine toetjes 
zagen, wouwen ze die van dichtbij bekijken. De wagen hield stil en zij gingen op 
de biggetjes af.
Nu had de boer een jongen die de varkens moest houden en als de kinderen bij 
een biggetje bleven staan en het eens wilden aanhalen, dan riep die: “Vooruit! 
vooruit!” en joeg het dier voort. 
Dat begon den heer op het laatst te vervelen en hij dacht: “Ik zal je wel vinden, 
maatje;” maar hij hield zich heel vriendelijk en zei: “Jij bent een beste jongen; jij 
bent een beleefde jongen. Zulke jongens kan ik net gebruiken. Je moest eens bij 
me te gast komen, want ik wil wel eens beter kennis met je maken.” 
“Dat’s goed,” zei de jongen; “wanneer word ik verwacht?” 
“Nou,” zei mijnheer, “kom dan maar aanstaanden Vrijdag.”
Toen de bepaalde dag gekomen was, ging de jongen dus naar het huis van den 
heer. Hij werd er deftig ontvangen, maar toen het etenstijd was en ze aan tafel 
gingen, zag hij wel dat hij in de maling genomen werd. De heer had een mooie 
schelvisch op zijn bord en hij een mageren pekelharing. Hij zei niets, maar hij 
hield den pekelharing aan zijn oor. 
“Waarom doe je dat?” zei de heer. 
“Hij zeit wat,” zei de jongen. 
“Ik hoor niets,” zei de heer. 
Even later deed hij het weer en de gastheer kreeg op zijn vraag hetzelfde antwoord. 

87 Uit de Collectie Bakker: de verteller is H. Eysker; zie Meder 2001, p. 346, cbak0330.
88 Bedoeld worden de grappige Turkse vertellingen over Nasreddin Hodja.
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Maar toen hij voor de derde keer den haring naar zijn oor bracht, kon de ander 
niet nalaten te zeggen: “Nou moet je me toch eens vertellen wat hij zeit.” 
“O,” zei de jongen, “eerst vroeg hij, of ik zoo dol op pekelharing was; en toen 
vroeg hij, of ik niet liever schelvisch zou lusten; en nou zeit hij weer, dat de schel-
visch niet alleen voor den grooten man is, maar dat de kleinen ze ook wel lusten.” 
De heer moest lachen, en de jongen kreeg een groote moot schelvisch op zijn bord.
“En nou lust je zeker ook wel een glaasje wijn,” zei de heer. 
Daar had de jongen natuurlijk niets tegen en hij zei dus: “Asjeblieft.” 
“Goed, dan moet je maar naar den kelder gaan en er den knecht om vragen.” 
Nu had de heer met zijn knecht afgesproken, dat als de jongen in den kelder 
kwam de knecht hem ouderwetsch zou afranselen, maar de jongen had daar iets 
van gehoord. Om in den kelder te komen moest je door de keuken. Daar zag de 
jongen een gebraden ham; die was al gekookt omdat de heer den volgende dag 
weer gasten zou krijgen. 
“Drommels,” dacht hij in het voorbijgaan, “daar zou ik wel trek in hebben.” 
Toen kwam hij in den kelder en de knecht vroeg: “Je lust zeker wel een glaasje?” 
“Ja,” zei de jongen, “daarvoor kom ik juist hier. Maar een glaasje inschenken dat’s 
geen kunst; maar kun-jij ook twee likeuren uit één vat tappen?” 
Dat bleek de knecht niet te kunnen en de jongen zei: “Dan zal ik het je leeren.” 
Hij nam de spon uit het vat en zei: “Zie zoo, hou nou je vinger voor het gat.” 
Toen liep hij naar den anderen kant van het vat en boorde daar ook een gat in. 
“Hou daar nou ook je hand voor, dan zal ik de kranen halen.” 
Maar in plaats van dat te doen, ging hij naar boven, nam in de keuken den ham 
weg en riep: “O, o, nou heb ik voor zes weken genoeg, nou heb ik voor zes 
weken genoeg.” 
Hij meende natuurlijk: “genoeg ham,” maar de heer dacht dat hij zoo op zijn 
wammes gehad had, dat hij voor zes weken genoeg had.
De knecht lag onderwijl in den kelder met uitgespreide armen onder het vat en 
de heer dacht eindelijk: “Waar blijft de knecht toch?” 
Hij ging dus eens kijken en hoorde toen roepen: “Kom toch! ik kan niet meer, 
ik kan niet meer!” 
“Zou hij hem zoo geranseld hebben,” dacht hij, “dat hij niet meer kan?” 
Maar toen hij in den kelder kwam, zag hij wel wat het was en merkte hij dat de 
jongen, dien hij had willen beetnemen, hem zelf leelijk te pakken had gehad.
Ze hebben me verteld dat het waar gebeurd is; maar als je het niet gelooft, doe 
je net als ik.

(Broek	 in	 Waterland	 (Noord‑Holland). Naar mededeelingen van den heer C. 

BAKKER, die het vertelsel in 1901 uit den volksmond opteekende.)89

89 Verteller is melkveehouder D. Schuurman; zie Meder 2001, p. 307-308, cbak0250.
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Varianten. Zie over dit zeer bekende verhaal KÖHLER, Kl.	Schriften, I,	506 en de 
daar genoemde schrijvers. Vergelijk ook Volkskunde	XII, 246 en het Antwerpsch 
Cluchtboeck	van 1576, bl. 44 (Tijdschr.	v.	T.	en	Lett.	X, 132).

50. Van den os die burgemeester werd AT 1675
Er was ereis een boer met heel veel geld en heel weinig verstand, want de man 
was aartsdom. Hij had geen kinderen, maar wel een vrouw, een os en een ezel.
Die boer dan had zoo dikwijls van de academie gehoord en dat je daar zooveel 
leeren kon, dat hij er hoe langer hoe nieuwsgieriger naar werd. 
Zoo praatte hij er ook eens over met een grappenmaker en die zei: “Wat ze je er 
van verteld hebben is nog niets: wil-je wel gelooven dat ze er van stomme beesten 
knappe menschen maken?” 
“Wat je zegt,” zei de boer, “dan wil ik het toch ook eens probeeren. Mijn os is 
zoo snukker (1) dat als ik tegen den ezel zeg: hors! hors! hij al lank al loopt.”
De boer ging dus met zijn os naar Leiden. Daar schelde hij bij de hoogeschool 
aan en een student kwam bij hem en vroeg wat hij kwam doen. 
“Ik moet den professer spreken,” zei hij, “want mijn os moet op de academie.” 
“Zoo,” zei de student, “ga dan maar met mij mee;” en hij bracht den boer natuur-
lijk niet bij de professoren, maar bij een kornuit. 
Toen de boer het doel van zijn komst vertelde, zei deze dat het goed was en dat 
hij den os daar kon laten. Toen spraken ze over het leergeld en de boer moest 
beginnen met alvast 70 gulden te betalen. Hij vond het wel duur, maar toch dokte 
hij op en liet zijn osje te Leiden.
Een maand later dacht de boer: “Nou moet ik toch eens kijken hoe het met den 
student gaat,” en hij dus weer op reis. 
Maar zijn os was niet thuis: die was naar het college; maar het was toch goed dat 
hij kwam, want er was weer geld noodig. Dat betaalde de boer en ging toen weer 
op huis af. Maar telkens als hij kwam kreeg hij hetzelfde bericht en moest hij 
opdokken; maar de os leerde goed. Dat duurde zoo anderhalf jaar; toen begon 
het den boer te vervelen telkens te betalen en nooit zijn beestje weer te zien. Hij 
werd baloorig en zei dat hij zijn os terug moest hebben. 
“Heeft hij je dan niet geschreven?” zei de student; “hij zal juist examen doen, en 
daar komt hij wel door ook; maar dat kost geld.” 
“Nou,” zei de boer, “dan zal ik deze keer nog 400 gulden geven, maar dat is dan 
voor het allerlaatst!” 
Toen hij daarna weer niets hoorde, ging de boer op een goeien dag naar Leiden 
met het vaste plan zijn os mee naar huis te nemen. 
Toen hij met die boodschap bij den student kwam, zei deze: “Nou begrijp ik er 
heelemaal niets van; heeft hij je dan weer niet geschreven? Hij is met glans door 
zijn examen gekomen en hij heeft al een mooie betrekking ook: hij is burgemees-
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ter van Amsterdam geworden.” 
“Dat’s gemeen van hem,” zei de boer, “dat hij me daar niets van geschreven heeft; 
maar ik zal hem wel krijgen!”
Hij dus naar Amsterdam. Daar was toevallig toentertijd een burgemeester, die de 
Os heette; dat wist de student natuurlijk.
Daar belt de boer aan en vraagt of de burgemeester thuis is. 
“Ja wel,” zei de knecht, “wat is er van uw verlangen?” 
Toen vertelde de boer, dat hij de baas was en dat hij van plan was den burgemees-
ter mee te nemen. De knecht begreep er natuurlijk niets van en dacht dat hij met 
een gek te doen had. Maar de boer hield vol en ze raakten aan ’t schelden. Toen 
kwam de burgemeester toevallig zelf aan en zei tegen den knecht, dat hij bedaard 
moest wezen. De boer moest binnen komen en vertellen wat hij te zeggen had. 
Hij deed het geheele verhaal van den os en de academie, maar toen hij op het 
laatst zei: “Nou zal ik je het halster maar omdoen, dan kan de vrouw je ook eens 
zien,” toen werd het den burgemeester toch al te kras en hij liet hem de deur 
uitzetten.
Ongetroost ging de boer dus heen. 
Maar toen hij thuis kwam zei hij tegen zijn vrouw: “Nou, ’t is waar dat ze daar in 
Leiden knap zijn, want ze hebben van onzen os een knap manspersoon gemaakt. 
Maar aardigheid heb-je er niet veel an, want

Als niet komt tot iet,
Is het allemansverdriet.”

1. snugger.

(Broek	in	Waterland.	Naar mededeelingen van den heer C. BAKKER, die het ver-
telsel in 1901 uit den volksmond opteekende.)90

Varianten. Vergelijk met het slot van het verhaal dat van DE MONT en DE COCK, 
Vl.	Vertelsels, N° 84.

51. De dankbare doode AT 506B

Er was ereis een matroos, die dronken Gerrit genoemd werd. Op een keer dat 
hij aan wal was, zag hij een ophooping van menschen, die schreeuwden en heen 
en weer liepen: kortom een heel tumult. 
“Wat is er hier an de hand?” vroeg hij. 

90 Verteller is melkveehouder D. Schuurman; zie Meder 2001, p. 295-296, cboek0233.
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“O,” zei een man, “er is een oud wijf gestorven, en omdat ze haar schuld niet 
heeft betaald willen de schuldeischers niet dat ze begraven wordt.” 
“Is ’t anders niet,” zei Gerrit, “ik heb mijn zakken vol rijksdaalders; die kan ik 
dan goed besteden.”
En hij betaalde de schuld van de vrouw en het mensch kon eerlijk begraven worden.
Hij was de heele zaak ’s avonds al weer vergeten. Maar terwijl hij uit de herberg 
naar huis toe ging om te slapen, voelde hij plotseling een hand op zijn schouder. 
Hij keek om en zag een oud vrouwtje.
“Wat moet je?” vroeg hij. 
“Ik moet niets,” zei het vrouwtje, “ik kwam je alleen maar vertellen, dat je op 
mijn hulp kunt rekenen als je die noodig hebt.” 
“Loop naar den bliksem,” zei de matroos en hij stapte voort.
Weldra was hij weer op zee en zat in de mast om de zeilen te reven of zwabberde 
het dek, of vloekte op den kajuitsjongen; maar na een paar reizen begon het varen 
hem te verdrieten en hij besloot dus om te zien of hij aan den wal aan de kost kon 
komen. Maar werken wou hij ook niet. Er schoot dus niet anders over dan roover 
te worden. Daar had hij wel zin in, maar het bleek dat het nog niet zoo gemak-
kelijk was om lid van een rooverbende te worden. Hij was echter een flinke kerel 
en eindelijk vond hij een rooverkapitein die het met hem wou probeeren.
Hij had dus eerst een proeftijd. Erg pleizierig was dat niet, want hij moest in ’t 
roovershuis blijven en aardappelen schillen; mee uitgaan mocht hij nog niet. Hij 
verveelde zich verschrikkelijk en als hij met zijn werk klaar was, ging hij maar 
wat houthakken of vogels vangen of wandelen in de buurt van het huis. Zoo 
kwam hij op een goeien dag op een plek waar hij nog nooit geweest was, bij een 
rots met een diepen kloof. Daar hoorde hij zachtjes steunen. 
“Wat is dat?” dacht hij en hij kwam dus dichterbij. 
Jawel! toen hoorde hij duidelijk het zuchten van een mensch. Hij was niet bang 
en hij kroop dus in de kloof, en toen zag hij dat in het hol een jong meisje zat 
in een blinkend gouden kleed. Ze was echter opgesloten en vertelde dat ze een 
gestolen koningsdochter was en dat ze leefde van de aardappelschillen die de 
roovers haar alle dagen brachten. Hij probeerde of hij de tralies kon losbreken 
of het slot losmaken, maar dat lukte natuurlijk niet; en hij beloofde dus dat hij, 
zoodra hij daar gelegenheid toe zag, haar zou trachten te bevrijden.
Gelukkig hadden de roovers er niets van gemerkt dat hij van het hol afwist, en 
toen hij nu een poos bij de bende was geweest begonnen ze hem wat beter te 
vertrouwen en mocht hij ook eens mee op roof. Toen bleek het dat hij aanleg 
had voor het vak, want hij kwam avond op avond thuis met gouden ringen, geld, 
vorken en lepels enz. De rooverkapitein kreeg met hem op en nam hem in het 
vertrouwen, en hij vertelde hem van de koningsdochter en hoe hij hoopte daar 
een grooten losprijs voor te krijgen, en dat hij den sleutel altijd bij zich had, 
omdat hij bang was dat ze anders misschien zou ontsnappen. Gerrit hoorde hem 
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uit en toen het nu zijn beurt weer zou zijn om op het huis te passen, zorgde hij 
dat hij den sleutel stilletjes wegnam. Toen dan de roovers allemaal uit waren, ging 
hij naar het hol, bevrijdde de koningsdochter en ging met haar naar de stad. Hij 
was zoo voorzichtig geweest een andere japon voor haar mee te nemen, want 
met haar gouden kleed kon ze niet best over straat. Ze besloten om het kleed 
aan een goudsmid te verkoopen en voor het geld kochten zij een logement. Toen 
trouwden ze en voordat een jaar voorbij was kregen ze een kind.
Ze leefden heel gelukkig samen en de herberg floreerde, want Gerrit had er slag 
van met zijn gasten om te gaan; hij wist trouwens uit eigen ervaring wat die het 
liefst wilden. Op zekeren dag kwam er een zeekapitein uit een ver land en die 
raakte met Gerrit aan den praat. 
Op eens vroeg de kapitein van wie dat portret was dat aan den wand hing. 
“O,” zei Gerrit, “dat is van mijn vrouw; die heeft ook heel wat avonturen 
beleefd, want ze is indertijd door roovers gestolen.” 
En zoo sprekende vertelde hij al zijn wederwaardigheden. 
“Dat is wel curieus,” zei de kapitein, en toen vertelde hij ook allerlei van zijn 
lotgevallen. Maar voordat hij wegging, zei hij: “We hebben zoo pleizierig kennis 
gemaakt, kom dus met je vrouw op mijn schip theedrinken.” 
Dat gebeurde. Maar nauwelijks waren ze in de kajuit, of Gerrit merkte dat het 
schip bewoog.
“Wat is dat?” riep hij, “gaan we varen?” 
En hij naar dek. Maar toen hij daar kwam, werd hij beetgepakt en ze vroegen 
hem of hij overboord gegooid wou worden of dat hij liever zelf in zee sprong. 
“Nou,” zei Gerrit, “als je het mij vraagt, spring ik liever zelf; maar het is zonde 
dat mijn nieuwe pak mee naar de haaien gaat. Is er niet eentje die het ruilen wil 
voor zijn pikbroek?” 
Nou, dat wilden ze allemaal wel en in een ommezien was Gerrit weer matroos. 
Toen sprong hij in de boot die achter aan het schip hing, sneed die los met het 
mes dat in het zeemanspak zat en wist zich zoo te redden.
Gerrit begreep niet recht wat de reden van dat alles was; maar de zaak was een-
voudig deze, dat de zeekapitein kwam uit het land waar de koningsdochter thuis 
hoorde en haar portret had herkend. De koning had een groote belooning uit-
geloofd aan hem die zijn dochter terugbracht en nu hoopte de kapitein die te 
verdienen en misschien wel de hand van de prinses te krijgen ook, en zoo later 
koning te worden.
Hij voer dus met zijn schip naar huis en Gerrit zwalkte in zijn boot op zee rond. 
Maar nu wilde het toeval dat Gerrit eindelijk na heel veel omzwervingen ook 
terecht kwam in het land van zijn schoonvader.
Hij kende dat land niet. Maar toen hij behouden aan wal stapte en de stad inging, 
zag hij dat daar groot feest was. En geen wonder. Immers de koningsdochter 
was teruggekomen. Toen men hem dat vertelde en hij den naam van zijn vrouw 
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hoorde, dacht hij ook weer aan zijn kind dat zoo ver weg alleen was achterge-
Þleven.

Op eens kwam een vrouwtje aan zljn zijde loopen en zei: "Je denkt zeker: Had
ik nou mijn kind maar."
"Dat ts zoo," zei Gerrìt, "maar hoe weet jij dat?"
'1a," zei ze, "ik ben het vrouwtje dat naar den bliksem kon loopen, maar die
verwensching heb ik.je vergeven omdat.je een ronde zeeman bent. Ik zal.je helpen
omdat je gezorgd hebt dat ik een eerlijke begrafenis kreeg."
Toen was ze verdwenen, maar kort daarop kwam ze weer ærug met het kind. Hij
ging nu naar het paleis en drong door het volk heen en zeì dat hrj in de feestzaal
q/ilde. Maar men lachte hem uit en zei daf daar zoo'nmatroos ook precies op zijn
plaats was. Toch kwam hij op de voorste rij te staan. En toen de prinses buiten
kwam, zagzehem; en ze bleef staan en zoende het kind, terwij.l ze aan Gerrit een
drinkgeld gaf. Meer durfde ze niet doen, want ze had den zeekapitein moeten
beloven, dat ze niemand iets van haar man en kind mocht vertellen; wanr anoers
zou hij haar vermoorden.
Toen bracht Gerrit het kind weg en ging weer naar het paleis en vroeg audientie.
De koning wou hem op dezen feestdag geen gehoor geven; rnaar op het dringend
vetzoek van zijn dochter, die zei dat de matroos misschien wel wat belangrijks
kon vertellen tot vermeerdering van de feestvreugde, mocht hij niet alleen bin-
nenlomen, maar zelfs aan 's konings tafel meeéten, De prinses bracht hem zelf
naar de zaal enylak tegenover haar moesr hij plaats nemen. Toen de maaltijd aan
een eind kwam, stelde de prinses voor, dat ieder der aanw ez\gen zyn weð,erwaar-
digheden zou vertellen. De zeekapitein vertelde toen Gerrits levensgeschiedenis:
zijn verblijf onder de roovers, hoe hij daar de koningsdochter in het hol vond en
bevrìjdde, en hoe hij haar toen met zijn schip behouden naar haar geboorteland
terug had gebrachL.
Toen kwam de beurt aan de prinses, m aar die vroeg oÍ zlj van het vertellen mocht
vrijgesteld worden. Daarop was het Gerrits beurt. Die deed natuurliik hezelfde
verhaal als de kapitein en toen ook hij had verteld hoe hij de prinses uit het hol
bevrijdde, vroeg de koning o{ hi.j hem voo¡ den gek hield.
"Nee, sire," zei Gerrit, "wat ik vertel is de waarheid, maar het belangri,jkste komt
nog."
Toen vertelde hij, hoe hij i¡ de stad met de koningsdochte¡ was getrouwd, hoe
zij samen gelukkig hadden geleefd en een kind hadden gekregen, en hoe op een
dag de zeekapitein in hun herberg was gekomen, hem had uitgehoord en hen op
zijn schip had gelokt en al wat er verder gebeurd was: zi.jne ontsnapping, zijne
omzwervingen en toevallige komst in de stad. De koning hoorde vreemd op en
vroeg aan zijn dochter of het waar was. Die knikte van ja, maar de kapitein zei
dat het alles gelogen was en dat de man de prinses had bang ge maakt, zoodat ze
de waarheid niet durfde zeggen.

Toen vroeg de koning: "Maar waar is dan het kind waarvan je gesproken

hebt?"
"O," zei Gerrit, "dat is door een wonder hier ook in de stad."
Hij verteìde waar het was, en de koning liet het haien.

Toen het in de zaal kwam,liep het dade.lijk op de prinses af en zoende haar, en

zei: "Moeder, daar zìt paatle ook."
Er'¡r¡as toen naruurlijk niet meer aan Ger¡its verhaal te twijfelen. De koning liet
prachtige kleeren voor hem halen en zette hem naast de prinses, en hij erkende

hem als zijn schoonzoon.
Op den valschen kapitein was hij echter zoo kwaad dat hij hem in kokende olie

wou verdrinken, maar op het smeeken van de prinses gebeurde dat niet; toen

werd zyn hoofd kaalgeschoren en werd hij zoo onder de wolven in het bosch

gesruurd.

(Broek in Waterland'. Naar mededeelingen van den heer c. BA.KKER' die het ver-

telsel in r899 uit den volksmond opteekende.)r'

Variânten. Het verhaal van den dankbaren doode is in allerlei lezingen over

geheel Europa en Aziê bekend. Men zie het hierover handelende boek van K.

Srlal.ocK, Der gate Gerhard and die d'anþbøren Toten (Bonr,, r8¡6) en de aan-

vullende opstellen van R. KöHLER, K¿ Scbriftenl, t-39,67,22o-228 en 424. Ovet
de episode van het lokken in een schip als middel van onwoering vergelijke men

KÖ}ILE¡., ø. re. 464.

De aolþsverbalen in bet tiìd'rcbrift Volþsleande

52. Van de gehoorzame Vrouw AT 9OI
Er was eens een boer en die had een best wi.jf, maar het was een groote lnzín. 24
deed het v¡erk thuis zoo i.jverig mogelijk, maar haar man moest dan ook, weer o{
geen weer, het land in.
Nou gebeurde het op een dag, laat in den herfst, dat het hagelde en sneeuwde

en waaide v¿n belang; maar hii moest toch naar het land, meer dan een half uur
van huis. Geen mensch was er met dat gemeene $¡eer oP weg. Alleen een Paâr-
denkoopman, die voor zljn zaker. noodzakeliik op het pad moest, reed met zijn
paard en wagen voort. Maâr op het lest kon zlin paatd er haast niet meer fegen

op en het bleef effekes staan. Daar hoorde hij zuchten
"\Øat kan dat wezen?" dacht hij, 'v¡ie zou er nou nog buiten wezen?"

Maar jawel, daar werd alweer gezucht; dus hij ging even kijken. En ja, daar achter

I' Ve¡telle¡ onbekend; zie Meder zoor, p. z zz-223, cttxoozS Boekenoogen heeft van het

dankbare (levende) vrouwtje een dânkbare dode gemaakt in de traditie van het sprook-

,esq'Pe.
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blìjven! zeg ik."
Maar de hond liep door.
"Vrouw, hou de leidsels vast."
Hij er uit en den hond aan zijn mes geregen.

"Zíe zoo," zer ht1, " now zal l't,1 niet ongehoorzaam meer q¡ezen. "
Een eindje verder struikelt zi.jn paard.
"Sta vast." zeit hii.
\Øat verder stro{felt het paard alweer.

"Stayasr,zeglk" zeit hij voor de tweede maal. "Als ik het nog eris moet zeggen,

rijg ik je ook aan het mes."

Nou, de knol stronkelde weer en hij stak hem zoo dood als een pier.

Daar stond de wagen.
"We moeten toch verder," zei hij; "ala vrouq.lij het haam over je schouder en

het hoofdstel om."
"Dat doe ik niet," zei ze.
"Bij çi en lar+," zei hij, "nou zeg ik het voor de tweede keer, maar pas op als ik
het voor de derde keer moet zeggen."
Trillend gehoorzaamde ze toen en zullie op haar moeder af: hij in den wagen met

de zweep in zi.jn handen.
Ze hadden natuurlijk veel bekijks en de boerin zag ze ook al in de verte aanko-

men. Dat was natuurlijk een plezier van heb ik jou daar
"\Øie zouden dat toch wezen?"
"l let rs dre."
"Nee." zei een andere. "het is die "

"Mijn dochter is het vast riet," zei de boerin, "want die is de baas."

Maar ja, toen ze dichterbij kwamen, was het haar dochter toch.
"Hoe heb ik het nou met je?" zei ze.

"O moeder, hou je stil; hij heb den hond en het paard ook dood gestoken, en als

ik nog een keer niet doe wat hi.i zeg¡ moet ik er ook an."
Na dien tijd was ze de gehoorzaamste v¡ouw van de wereld en hebben ze altijd
een best leven gehad.

(Broek in Waterknd.. Naar mededeelingen van den heer C. BAKKER, die het ver-
telsel in rgor uit den volksmond opteekende)"

g¿ Aan her F¡aos ontleende verwensing: "\lel hier en ginder" (Meder zoor, p. 53,3).
sr De verteller is veehoude¡ Dirk Schuurman; zie Meder zoor, p. 32o-J2r, cB¡rro28J.
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het hek stond ons boenje, koud en ve¡kleumd.
"\ü/at moet lij daar doenÌ" vroeg hij.
"Och," zei de boer, "ik heb een best wijf, maar ze zegt dat als zy werkt ik ook
moet werken, en ze wil daarom niet hebben dat ik overdas thuis ben.,'
"Hoor es," zei de paardenkoopman, "dan moe¡ het nou toch maar, v¡ant het is
nou geen weer; stap maar op, dan rij ik je naar huis."
Dat gìng aan. Ze kwamen natuurli;'k weldra bij de boerderij en toen moest de
voerman ereis opstekeng,. Ze raakten aan den praat en de koopman bleef eten en
op lest ook slapen, want het weer bedaarde maar niet.
Nou had de boer een dochter, een weergaasch aardige meid. Dat vond de koop-
man ook en het ging hem aan zijn hart toen hij eindelijk weg mosr. Het $¿as hem
dan ook zoo goed bevallen, dat hij niet lang daarna nog eens terugkwam, en later
nog eens. En zoo raakte hi.j aan 't vrijen en op 't lest besloten ze samen re ¡rouwen
ooK.

Toen hij nu goed en wel de bruigom was en de bruid aan haar te kleeden was,
hoorde hij toevallig de moeder zeggen: "Kllrrd, zorg toch vooral dat je de baas in
huis blijvenrr, want dar ben ik ook."
De dochter beloofde dat.
"Jongens," dacht de koopman, 'dat ziet er mooi uit!"
Maar hij trouwde toch met haar.
Toen ze nu een poos.je getrouwd war en, gingen ze naar de ouwe lui.
Moeder riep haar weet apart en zel "Nou? ben-je de baas ?"
'Ja," zei ze, " d,at gaaf wel, maar nog niet heelemaal.'
'Pas dan op," zei moeder; "denk er om dat ik ook altijd het hoofd geweest
heb."
Ze kwamen t avonds weer thuis, maar zijn vrouw werd van toen af met den dag
DAZtgeL

Toen vond hij op lest dat het nou mooi genoeg was, en hi.j zei: "lØe mosten
nog ers naar je moeder gaan. 't Is nou mooi v¡eer en we zijn er in zoo lang niet
gev¡eest."
Zij wou dat wel. Dus hij spant in. Maar hij nam den oudsten knol dien hij had.
Ook nam hij een ouden hond mee.

Nou mocht die hond oud wezen, hij liep ahijd toch nog harder dan het paard.
Dus hij roept: "Achter blìjven!"
Maar de hond looot door.
"Achter blijven!" roept hij ìñ'eer 'Hoor-je me niet, por hier en gunter! Als ik het
nog eris zeg en je doet het niet, dan steek ik je gelijk (r) hartstikkedood. Achter

g'Dat is: iets ¡oken.
er Incorrecte transcriptie van het \Øate¡landse "blaive". Lees hier: blijft.



6o96o8

¡3. Vijf in één klap AT 1640
Zooals ;'e wel weet zijn er altijd menschen die graag niks doen en toch den schijn
aannemen alsof ze ik weet niet wat uirvoeren en alles ku nnen. Zoo zal ik je ð,an
wat vertellen van een man die ook niet graag veel uiwoerde. In plaats van te wer-
ken, lag hi.l aan den weg te slapen. Daar lag hij zoo een mooi poosje; maar toen
komen er muggen op hem af en die beginnen hem re steken, dat hij wordt op het
laatst nijdig en slaat en slaat dat er vijf te gelijk dood neervallen.

Jongens," dacht hij, "dat t niet mis! ik ben toch een heele kerel! Vijf in één klap!
Dat zal ik opschrijven."
Dat deed hij dan ook, en toen ging hi;'weer liggen slapen.
Niet lang daarna kwam er een ri;'tuig aan en de koetsier las het opschrift: "Vijf
ln een KlaDl

Dus hij hield stil en zei tegen den heer die in den wagen zat: "Dien man durf ik
niet voorbij; lees zelf maar es: vi.jf in één klap!"
Ja," zei de heer, "we moesten hem maar eens beleefd aanspreken,"
Door het geratel van het rijtuig was hij wakker geworden en hij sloeg dus zijne
oogen op toen ze bij hem kwamen. Toen vroegen ze of dat opscfuift daar door
hem gezet was?
'1a," zeíhrj, "ik heb er zoo straks vijf te gelijk dood geslagen."
"Zoo iemand zoek ik juìst," zei de heer, "rij dus als je wilt maar mee."
Daar had hi.j niets tegen en hij derhalve mee op den wagen. Ze raken natuurlijk
aan 't praten en hij vertelt van alles wat hi;' al gedaan en niet gedaan had. De heer
aarzelde dan ook niet om hem in zijn dienst te nemen.
De dappere daad bleef natuurlijk niet verborgen en zoo hoorde ook de burge-
meester het.
Die liet hem bij zich komen en zei: "Hoor eens, vriend, je kunt ons een grooren
dienst bewijzen. Hie¡ in't bosch zijn rwee groote reuzen; als je die nu weet te
dooden, dan zullen we je rijk beloonen."
"Twee reuzen," zei hij, "is het anders niet? Met die vriendjes zal ik het wel zien
te klaren: Breng me er morgen maar heen."
Dat gebeurde natuurlijk en de menschen waren heel blij, dat ze zoodoende mis-
schien van die reuzen zouden a{komen. Maar ze dachten toch ook: als hij die
retzen ziet kon hij wel eens bang worden en wegloopen; en daarom zeffet ze
'wachten aan de uitgangen van het bosch om te zorgen dat hij er niet weer uit
liep.
Hij wandelde da¡r in het bosch rond en zei: "Er staan hier wel reuzen van Doo-
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men, maar anderc reuzeî zie lk nlet. Ze zt:1n zeker bang voor me. "
Maar ¡oen het al aardig donker begon te worden' hoorde hij op eens de takken

kraken en jawel daar kwam de reus en de reuzin aan.

Toen werd hij toch wel een beetje benauwd en hij dacht: "Het is toch misschien

verstandig dat ze me niet tegenkomen, vant dat mochten ze me eens kwalijk
nemen."
En hij klom dus gauw in een boom. Nu trof het verbazend toevallig dat de reus

en de reuzin juist onder dien boom hun nachwerbli.lf kozen. Onze vriend vond
het niet noodig hen te waarschuwen dat hlj zoo dicht in de buurt was en hield
zich heel stil. Maar toen ze goed en wel lagen te slapen gooide hij een keisteen

net op den reus ziin kop. Die werd kwaad, want hij dacht dat de reuzin het deed,

en zoo kregen ze ruzie, en het eind en slot was dat de reus de reuzin dood sloeg.

Toen dat gedaan was, ging de reus weer liggen slapen en heel gauw lag hi.i te

snorken dat de grond er van dreunde. Toen nam de man in den boom een ande-

ren keisteen en gooide hem zoo hard als hij kon naar beneden, en die kwam zoo

leelijk aan, dat de reus een gat ùì zi.in hersenpan kreeg en ook dood was. Toen

klom hii uit den boom vandaan en zocht den uitgang van he¡ bosch weer op en

verrelde toen dat hii den reus en de ¡euzin naar de andere wereld had gestuurd.

Daarover was men natuurlijk heel voldaan. Hij deed een prachtig verhaal van het

gevecht, hoe hi.j eerst den reus aan zijn mes geregen had en toen de reuzin. En
ieder prees en eerde hem als den grooten held.
Niet lang daarna kwam er dan ook van een andere plaats een uitnoodiging om

hen van een leeuv¡ te bevrijden, dien men maar niet meester kon v/orden.

"Nou zal het mijn beste beurt wel niet wezen," dacht hij, maar hij durfde niet
weigeren en trok er dus op af.

De leeuw was in een bosch en nauwelijks was hii daar in gegaan of de leeuw

kwam op hem a{. Hij aan den loop en de leeuw hem achterna. Net had de leeuw

hem bijna bij het slipje van zijn jas, toen hij bij een schuur kwam. Hij naruurlijk
er in, en de leeuw ook. Gelukkig was er aan den anderen kant ook een deur. Hij
dus er weer uit en de deur voor den leeuw ziin neus dicht' Toen liep hij om de

schuur heen en sloot ook de andere deur, en zoo zat de leeuw gevangen. Toen

kwam hij v¡eer uit het bosch en vertelde de zaak.
"\lel, wel," zeiden ze, "en hoe heb-je hem dat gelaPr?"

"O," ze|, hr1, "dat was nogal eenvoudig; toen de leeuw aanl<v¿am heb ik hem net

als een konijn bij zijn oren genomen en hem in het hok opgesloten."

Dat \ü¡as natuurliik een algemeene bli.idschap en zijn roem verspreidde zich wijd
en ziid.
Maar wat gebeurt er? Er komt oorlog en de vijand is'weldra midden in het

land.
Toen zei de koning: "AIs die man ons niet helpt, dan ziin wy verloren," en hij
.perd aan het hof ontboden.

Ve rte lc wbøwr in N e der løn d

Varianten. Een verwant vertelsel vindt men o. a. bij cnuNDytc, Dànische Volþs-
märchen II, 4z vlgg. Vergelijk voorts de litteratuur, die opgegeven wordt bij
KöHLER, K¿ Schriften l, 47.
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Daar werd hij heel vriendelijk ontvangen en hij beloofde den vijand weer te ver-
jagen. Heelemaal gerust was hi;' wel niet, maar daar liet hij niets van merken. Hij
vertrok dus naar het {ront van het leger. Daar kreeg hij een best paard, een vurig
beest, maar voor hem wel s¡ar al te best, want hij kon er haast niet op blijven
zitten. Door al de drukte en het geweld begon het paard echter te schrikken en
jawel, het sloeg op hol.
De menschen zeiden: "Hij kan niet langer wachten, maar wil al dadelijk op den
vi.land af. "
Maar zoo dacht hij zelf niet. lIlj zwaaide met zijn armen en daardoor ¡¡erd het
paard nog wllð,er. Ze vlogen alles voorbij en zoo ook voorbij een winkel met
schilderijen, waar de koopman er een paar buiten had opgehangen. Hij greep
er een van, en toevallig was dat een schilderij q/aar Maria met het kind Jezus op
stond. In zi.jn angst hield hij dat vast en onderwijl holde het paard door. De vijand
zag hem aankomen en ze schoten op hem, maar ze schoten rnis. Hij holde door,
en toen hij dichterbi.l kwam zagen ze dat het eeû man was die Jezus en Maria
in zi.jn armen had. Daar wilden ze niet op schieten, en omdat ze ð.achten dat
hij onder goddelijke bescherming stond, gingen ze op de vlucht, en waarachtig
zoo had hij den vijand ook alweer overwonnen. De koning was naruurlijk heel
dankbaar voor den grooten dienst dien hij hem bewezen had en benoemde hem
dus tot opperbevelhebber van het leger En als hij niet gestorven is, dan lee{t hij
nog.

r. dadeli.lk.

(BroeÞ in Wøterknd,. Naar mededeelingen van den heer C. BAKKER, die her ver-
telsel in rgoz uit den volksmond opteekende.)rd

Varianten. Deze lezing van het bekende verhaal van het dappere kleermakenje is
misschien onder het volk gekomen uit het rTde-eeuwsche volksboek van Kleyn
Kobisje øli.as Koningh sond,er Ond,erzaten of uit dat var. Het Leven oan Cle-
nent Malot; zie cl.l:laM, MärchenIII, 3r vlgg. Vergelijk verder voor varianten in
ande¡e landen de litteratuuropgaven bij KöHLER, K/. Scbriften I, z6z,5ro en 5o3
vlg. en cRlMM, ,44¿rcben III, z9 vlgg. (Anm. zu N" zo).

54. Yan drie mafiozetr AT ojorA
In vroeger ti.jd toen de Oost en Amerika nog niet ontdekt waren gebeurde het
wel eens dat een schip verongelukte bij een heelemaal onbekend land. Nou is
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schipbreuk lijden op zichzell al niet erg pleizierig, maar als ie-dan ergens komt

*""i j" h"g tto"h steg kent dan verzeker ik je, dat je je pret s¿eì oPkunt Maar je

kon toen ook avonturen beleven waar-van je nou niet meer hoort'

Zoo waren er eens drie matrozen die hun schip verspeelden bij een vreeselijken

storm. De kapitein, de stuurman en de anderen gingen allemaal naar de haaien;

maâr zii met hun drieén spoelden aan land en bleven behouden'

Toen ze wat waren bijgekomen gingen ze natuurlìjk het land in Het was er erg

boschrijk; maar al liepen ze den heelen dag, van menschen was geen spoor te zien'

Toen het avond werd klommen ze elk in een boom, omdat ze bang vr'aren voor

het wilde gedierte. Maar tegen den nacht kwam er in eens een wagen met l'uflge

oosen aanrollen. Die reed heel hard, maar bij de drie boomen waar zii op zaten

hield hij even stil en rolde toen weer verder.

Ze wisten natuurlijk niet wat dat te beduiden had, maar ze zeiden tegen mekaar:

"\laar een wagen is moeten ook menschen wezen."

Ze gingen dusien volgenden dag weer op zoek; maar hoe ze zochten' ze vor'den

nieis. t Avonds klommen ze dus q/eer ieder in een boom en jawel,'s nachts kwam

de wagen weer en blee{ weer drie keer staan. Maar ook den derden dag konden

ze geen mensch ontdekken.
"IØeet je wat," zeiden ze toen, "als de wagen weer stilhoudt, moesten w'e er oP

gaaî zífieî, eten hebben we niet meer en als we toch dood moefen komt het er

niet op an op wat manier."
Zoo çz"gd, "oo 

gedaan; toen 's nachts de vurige wagen stilhield, sprongen zii

", 
opl D"ã.op .""d d" *"g"n met een verschrikkelijken vaart verder, maar het

duuide niet [eel lang of hij hield weer sdl en de matrozeî zagen dat ze bii een

heel groot paleis waren aangekomen. Dat gingen ze natuurlijk binnen, maar ze

ware; heel;erwonderd dat ãr niemand bij de poort stond die vroeg wat ze kwa-

men doen. En ook toen ze binnenkwamen zagen ze geen mensch' Ze wandelden

dus ongestoord door de zalen van het paleis en zoo kwamen ze weldra in een

eetzaal, waar voor drie personen gedekt was

"\Øe zullen maar doen;f dat voor ons is"' zeiden ze en ze lfeten zich het eten

heerlijk smaken.
Tot dusver beviel het hun best in het paleis, en toen ze hun buikje vol hadden

girLgen ze nog eens verder kijken en kwamen toen in een slaapkamer waar drie

É"dã". ,torrdet, tterjes oPgemaakr en wel. Zt1 et ir', en ze sliePen vr'eldra als een

roos. Maar toen ze goed en wel in slaap waren' kwam er een donkere gedaante

over hen heenloop"n; ,e *"rd"n ,trtourliik wakker, màar eer ze tot besef kv¡a-

men was het al weer weg. Verder gebeurde er niets.

Den volgenden morgen vonden ze de tafel weer gedekt, maat rnenschen zagerLze

nereensls Nachts *".den ," -"", -akker gemaakt doordat er iemand over hen

h.""nli"p, ^"", 
.,..der gebeurde er niets bijzonders' Het leventie- beviel hun wel,

maar z; waren toch nieuwsgierig om rc wercn wat dat alles te beduiden had en ze,6 Vertelle¡ is melkveehouder Di¡k Schuurman; zie Meder zoor,p. 335136, cnexqog.



6tz

"Once øpon a time" oan T Lobrichon (eind. rye eeaw)
Uit de prenæncolleaie øan GJ, Boekenoogen
( arcb ief M e ertens I nstitøøt)

spraken dus af om den volgenden nacht
wakker te blijven. Dat gebeurde en toen
de gedaante weer over hen heenliep pak-
ten ze hem stevig beet. Dat was juist de
bedoeling, s/ant toen werd hun verte.ld
dat ze hierheen gebracht waren om een
koningsdochter te verlossen die in het
kasteel gevangen gehouden we¡d door
zeven draken, en dat als ze die draken
aandorsten en overwonnen ze een nieuw
schip zouden kri.jgen.
"Dat doen we," zeiden ze.
En toen v¿erd hun een zaal gewezen
waarin ze de wapenen vinden konden
die ze daarvoor noodig hadden. Hoe het

P. Joo-3or,
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Toch zond de koning niet den jongsten, maar den oudsten prins om naar haar

hand te dingen. Maar hoe'n flinken indruk hij ook maakte door ziin postuur,

het duurde niet lang of hij had het aan het vreemde hof heelemaal verkorven

door zijn trotschheid en ongemanierdheid. Hij werd dan ook al heel gauw weg-

gesruurd met de boodschap, dat ziin jongsre broer moest komen.

Toch zond de oude koning zijn rq¡eeden zoon en die maakte het niet veel beter

dan de ander, zoodat het heel begrijpelijk was dat men hem ook niet.langer wilde
houden. Maar het geduld van den vader der prinses was uitgeput en hij zond dus

bericht, dat als niet dadelijk de jongste zoon kwam, hij oorlog zou maken. De

koning durfde toen niet langer weigeren en hij zond dus zijn jongsten zoon. De

gebochelde prins werd met vreugde onwa¡gen. Door ziir' goedheid en bemin-
nelijkheid won hij het hart van de prinses. Zij trouwden samen en leefden heel

gelukkig en werden na haars vaders dood koning en koningin.

(Broeh in Wøterknd.. Naar mededeelingen van den heer c. BAKKET! die het ver-

telsel in rgoz uit den volksmond opteekende.)'3

56. Van den boer die kon waarzeggen A"Í 164r

Er q¡as ereis een boer, die zich voor waarzegger uitgaÍ, maar hii wist er niets meer

van dan iii of ik.
Nu was er van den koning een gouden ring gestolen en men kon maar niet ont-
dekken wie het gedaan had. Daarom besloot men ð.etwaarzegger te ontbieden,

want misschien zou die den diefstal kunnen uitbrengen. Die boer dan heette

Kriek en toen hij hoorde dat hi.l aan het hof moest komen, werd hij erg benauwd;

maar hij durfde natuurlijk nietweigeren. En hij ging dus. De koningvertelde hem

van den ring en zei dat hij over drie dagen moest vertellen waar de ring gebleven

was, want dat hij anders als een bedrieger zou q/orden gestraft. Toen werd hij in
een kamer gebracht, waar hi.j te eten en te drinken kreeg wat hi.l wilde.
Hij had het dus erg best, maar toch was hij alles behalve op ziin gemak; en toen

de knecht hem op den avond van den eersten dag zijn avondeten bracht, zei hij
met een zucht: "Dat is er een."

Natuurli.lk bedoelde hi.l: "Dat is één dag en ik weet nog niks;" maar de knecht

vatte het anders op, want hii was een van de dieven van dien ring, en zet Yer-

schrikt tegen zijn maats: "Hij vr'eet het al; ik durf niet mee¡ naar binnen "
Den tweeden dag kwam dus een andere knecht bedienen, maar toen di€ birìnen-
kwam zei Kriek: "Dat is de tweede."

gB De ve¡reller is veehouder Dirk Schuurman; zie Meder .¿oor, p. J4o, cBAJ(ol r r.
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gevecht met de draken toen precies in zijn werk is gegaan, kan ik niet allemaal
vertellen. Maar .zooyeel is zeker dat ze ð.e zeven draken een voor een hebben
verslagen. Toen die nu gelukkig dood waren, hoorden ze gezang en gejubel van
vrou.wenstemmenJ maar ze zagen niemand; en ook de koningsdochter zelf heb-
ben ze nooit gezien. Maar wat hun het meest kon schelen: er lag een mooi nieuw
schip voor hen zeilree, en daarmee z:qn ze weer goed en wel thuis gekomen.

(BroeÞ. in Waterlønd. Naar mededeelingen van den hee¡ c. BAKKER, die het ver-
telsel in rgor uit den volksmond opteekende.)e7

tt. Van een gebochelden prins
Er was eens een koning, en die had drie zoons. Ti¡ee ervan waren recht van lijf
en leden, maar de derde q'as gebocheld. Toch was de derde algemeen bemind,
want hij $/as goed en vriendelijk terwijl de twee oudste prinsen losbollen warenJ
en trotsch en zelfzuchtig.
De prinsen werden volwassen en het werð, it1ð. dat ze naar een vrouw omzager',
Nu was er in een naburig land een wonderschone prinses en de koning zou die
wel graag tot schoondochter hebben. Hij zond dus een bode om haar hand voor
een van zijn zoons te vragen. Flaar vade¡ anfwoordde dat hij tegen het aanzoek
geen bezwaar had, als de koning zijn jongsten zoon wilde zenden, van wien hi.j
de braa{heid had hooren roemen, ei als zijn dochter in het huwelilk toestemde.

I

e/ De verteller is melkveehouder Dirk Schuurman; zie Meder -roor,
c¡oxKo2J7.
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Hij bedoelde natuurlijk weer: "De rweede dag," maar de knechr, die ook in het
complot was, paste het weer op zìch zelf toe en zei tegen zijn maats: ..Hij weet
alles; mij heeft hij ook al aangewezen. Het zal dunkt me maar her beste wezen
om alles te beken¡en en te vragen of hi.l ons wil helpen."
Den volgenden dag ging dus de derde knecht bedienen en roen de bt er weer zer:
"Dat is de derde," viel hij op zijn knieên en vroeg of hi.l hem en zi.jn maats nier
vefKraPPen wou.
Toen vertelde de man alles en onze v¿aarzegger beloofde hen te zullen helpen. Hij
vroeg toen of de koning dikwijls in den tuin bij de kippen kwam en de kalkoenen
wel eens voerde. Dat was zoo.
'Goed," zei. hij, "laat dan den kalkoenschen haan den ring opslokken, dan zal
âlles nog terecht komen."
Het gebeurde. En roen nu de koning op het eind van den derden dag bi.i hem
kwlm en vroeg of hij wisr waar de ring was, en wie hem gestolen had, zei hij:
"Zeker weet ik dat, sire; maar de ring is niet door menschen gestolen.,,
Toen liet hi.j den kalhoenschen haan halen en zei: 'Dat is de boosdoener.,,
En werkelijk toen het bêest geslacht werd, kwam de ring uit zijn maag re voor-
schi¡'n. De koning was natuurlijk erg in zijn schik, maar hij vond het toch wel een
beetje vreemd dat de ring zonder dat hij er wat van gemerkt had van zijn vìnger
was gegleden, toen hij de kalkoenen voerde. Hij was ook niet van één win¡er en
geloofde alles maar zoo niet.Daarom besloot hij den waarzegger nog eens op de
proef te stellen. Hij nam toen een dichre schaal, en omdat hij toevallig neieen
kriek (r) vond, deed hij dien er in.
Toen zei hij; "Hier heb ik een schaal. Als je me nu binnen drie uren zeggen kunt
'wat d.aarin zit, dan zal ik,je rijk maken; maar kun-je het niet raden, dan is er niets
aan te doen, maar je wordt als een bedrieger opgehangen."
De boer keek de schaal ereis aan, maar hlj kon er natuurlijk niet doorheen zien,
en omdat hij dacht dat hij het toch nooit zou raden, zei hij zuchtend.

"Kriekie zit gevangen:
Kriekie die mot hangen!"

þist zoo," zei de koning, "er zit een kriekje in. Je bent vrij en ik geloof dat .je
een echte waarzegger bent."
Toen kreeg de man zooveel geld, dat hij voortaan zonder zorgen kon.leven. En
hij vond het roen maar veiliger om het waarzeggen er aan te geven.

r. Huiskrekel.

(Broek in Waterland'. Naar mededeelingen van den heer c. BA.KKER' die het ver-

haal in rgoz uit den volksmond opteekende.)ø

Variânten. In de Beets (Noord-Holland) wordt verteld dat de koning een

gebraden arend in den schotel heeft' De boer heet toevallig Arend en zegt dus:

"Arendje, Arendje, nou zit je er tusschen," en heeft het zoo geraden.'""

Het vertelsel komt met varianten in geheel Europa en in Indié voor. Zie de lit-
teratuur bij Gxrttt/, MàrcbenIII, r79 (Anm. zu N' 98) enroutw, Kl. Scbriften

I, 39 vlgg. en ¡84, waarbij nog gevoegd kan worden de lezing in on MoNT en DE

cocK. Y¿ Vertelsels, No 8t.

ç7. Van de dieren in het roovershuis
Erwas eens een boer en die had een ezel die oude Jaap heette

Op een goeien dag zeì ð.e boer tegen zljl: zoon; "Ja, ouden Jaap moesten we

morgen maar verkoopen o{ slachten."

Toevallig hoorde oude Jaap dat, en die had er natuurlijk niet veel zin rn.

Hii dacht dus: "Nou wordt het tiid voor me om te maken dat ik wegkom \Øeet

je wat ik doen za.l? lk ga naar Zeeland gelukzoeken'"
'Oude 

Jaap ging dus op stap, en toen hij een eind op weg was, kwam hij een oude

kat tegen bij een boom, die daar erg treurig zat te kiiken.
"\íaarom ben-jij zoo treurig?" vroeg hij.
"O," zei de kat, "daar heb ik alle reden toe. Morgen moet ik verzopen worden,

omdat ik zoo oud v¡ord."
"Zoo,' zeî áe ezel, " dart ben-ie mijn man. Ga-je mee naar Zeeland gehtkzoe-

ken?"
"Ja wel," zei de kat.
Toen gingen ze samen ve¡der en kwamen niet lang daarna bij een hond die zat

te huilen.
"\Øaarom ben-jij zoo treurig?" vroeg oude JaaP.
"O," zei de hond, "daar heb ik alle reden toe Mi.in baas wil me niet langer hou-

den, en nou kan ik mijn testâment wel maken."
"Zoo,' zei de ezel, "dan verkeer-je in hetzelfde geval als wij. Ga-je mee naar

Zeeland selukzoeken?"
"Dat is gãed," zei de hond en hii stapte mee.

AT r3o

e, De ve¡teller is melkveehoude¡ Dirk Schuurman; zie Mede¡ 2oot' p. 339-i4a,
CBAliO3r4,

'- Niet in de correspondentie aangetroffen.



Vertelcu |taur in N ederland De volþsaerbølen in bet tijd.scbrift Volþsþwnde

zijn kameraden vreedzaam in het huis wonen en als ze in dien tusschentijd niet
gestorven zijn dan v¡onen ze er misschien nog.

(Zaans*eek. Uit den volksmond opgeteekend in r894 )'"'

Varianten. Het sprookje is algemeen bekend, vooral door de .lezing bij cnlurrl,
Die Brem.er Sta.dtrnasiþa'nten. Zie voor àe varianten in verschillende landen:

cxtvtt, Märchen III, 47 vlgg. (Anm. zu N' z7); KÖHLER, KL Scbriften l, t87 en

424; DE MONT en DE cocK, Vl. Vertelsels, N" r8 en vergelijk N" 3¡.

¡8. Van twee koningskinderen ÄT 3rj
Er v¡as ereis een koning, en die had een zoontie en een dochtertje, waar hij dol
van hield. Eens vroegen ze of ze uit wandelen m ochten gaan Ze grngen toen het

bosch in, en terwijl ze bloemeties plukten liepen ze al verder en verder' Eindelijk
waren ze vermoeid en gingen dus oP het gras zitten uitrusten.
Toen zei het zusje: "Nu moeten we naar huis gaan."
"Ja," zei het broertje, "dat moeten we."
Ze keerden dus v¡eer temg, maar ze wisten den weg niet meer en dwaalden hoe

langer hoe verder het bosch in.
Toen ze eindelijk zagen dat ze verdwaald waren, bleven ze staan en begonnen te

schreien en te klagen: "\Øaf moeten we nu doen!"
Maar terwijl ze daar stonden, kwam e¡ een oude vrouw aan en die vroeg: "\Øel

kindertjes, wie ben-je en waarom ben-je zoo bedroe{d?"
"lü/1j zyn koningskinderen," zei het zrtsje toen, "en we hebben bloemeties

geplukt, en nu kunnen we vaders paleis niet meer terugvinden."
"Is het anders niet?" zei de vrouw, 'ga dan maar met ûìt mee; 't is nou te laat

geworden om je naar het paleis te brengen, maar bij mi;' thuis zal-je het goed

hebben."
Broertie en zusie konden dus niet anders doen dan met de oude vrouw meegaan,

en al heel gauw kwamen ze bij het huisje waar zij met haar man woonáe.Ze gal

den kinderen wat te eten.en maakte een bedie voor hen klaar' Maar toen ze den

vo.lgenden dag vroegen om naar huis gebracht te worden, zei de lrouw dat dat

niet kon, want dat ze vandaag geer' :ujd had; en zoo ging het alle dagen'

Stilletjes wegloopen durfden ze ookniet,want t avonds en t nachts riep de vrouw
telkens: "Kindertjes, ben-jelui wel te bed?" en dan moesten ze antwoorden: "Ja,

"' Optekening door C, Bakker bij verteller en boterhandelaar J. Visser; zie Meder zoor,

p. 375-176, cntxq96.

Toen kwamen ze voorbij een varkenshok, waarop een h aan zat die er zoo beð,rukt
uitzag dat oudeJaap niet kon nalaten re vragen: "Vaarom ben-jij zoo rrelrrjg?"
"\Øaarom ik zoo treurig ben?" zei de haan, "wel, morgen viert de boer feesi en
dan willen ze mij slachten en ooeten."
"Zoo," zei de ezel, - ð.an ¡oot-;e bij ons. Ga dus mee naar Zeeland, ge\u,kzoe-
ken."
"Best," zei de haan; en zoo gingen ze met hun vieren naar Zeeland. toe.
Maar Zeeland, was ver weg, en toen de avond begon te vallen, waren ze er nog
niet. Ze waren toen in een bosch en besloten daar zoo goed als het grng re over_
nachten. De haan, die het vlugst was, vloog in een hoogen boom om $/at verder
te kunnen zien, en, jawel, hij zag in de verre een lichtl'e branden. Daar gingen ze
dus op af. Het licht brandde in een roovershuis en daarin zaten een paar roovers
geld te tellen.
"lIoor eens," zei oude Jaap, "ik denk niet dat die heeren ons erg gaswrij zullen
ontvangen. \(/e moeten dus zien dat we ze wegjagen; voo rð.at zij er uít zyn,kun_
nen wij er niet in."
Toen klom de hond op den rug van den ezel, de kat op den hond en de haan op de
kat, en zoo stonden ze voor het raam, en toen begon;en ze allemaal te gelijk zoo
luid te schreeuwen als ze maar konden. De roovers wisten niet wat er gebeurde,
en foen ze dat monster zagen staan, dachten ze dat het de duivel was die hen
kwam halen, en ze wisten niet hoe gauw ze zouden maken dat ze v¡egrwamen.
Toen stapte oudeJaap met zi.jn makkers naar bin¡en. Eerst zorqden ze q/ar te eten
te kri.lgen en toen ze hun.buik vol hadden zochren ze allem¿ãl een gemaklelijk
plaatsje op om uit te rusten van de vermoeienissen van den dag. De kat kroop
dicht bij het vuur, de hond ging liggen bij de deur, de ezel zochr den st"l op en
de haan vloog in een boom voor het huis.
Toen de roovers buiten het bereik van den duivel v¡aren, kregen ze toch berouw
dat ze zoo ,gauw waren weggeloopen. Ze keerden dus voorzilhtig terug; en toen
ze zagen dat in hun huis alles donker was en ze in ,t geheel geen leven meer
hoorden dachten ze d.at het gevaar weer voorbij was. De eene ioover ging dus
naar binnen. Het licht was uit en hij liep dus met een zwavelstok naar den hãard.
Daar zaghrl de oogen van de kat blinken en dacht dat het kooltjes rr:ur waren.
Hij stak dus zijn zwavelstok in de oogen van de kat. Die v¡erd razend van de piin
en vloog hem aan, en krabde en beet en siste, dat de roove¡ niet.qrist war Àem
overkwam. Maar toen hij \üegliep trapte hij op den hond en die beet hem in zijn
beenen. De andere roover was naar den stal gegaan om te zien ofdaar alles in orde
was, maar_ daar struikelde hij over den ezel, die hem zoo ongenadig schopte en
trapte dat hij niet wist hoe hij het had. Zoo kwamen de twee roovers .v¡eer buiten,
maar toen begon de haan, die door al het r-umoer was wakker geworden, zoo luid
te kraaien, dat den roovers hooren en zien verging en ze wegliepen zoo hard als
ze konden, terwijl ze nooit meer durfden terugkomen. Toen bleven oude Jaap en
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voordden: "la,we zijn hier."
Maar toen ook de man en rirouw gingen slapen, werd het stil. Zusje en broertje
stonden toen stilletjes op en ze liepen op hun kousen naar de trap, om naar bene-
qen te gaan

Toen spuugde zusje op de treden van de trap en zei tegen de spuugjes, dat, als ze
hoorden roepen, zij voor hen moesten antwoorden: "Ja, wr1 zrln er."
Toen gingen ze sti.lleties de trap af, maakten voorzichtig de deur open en liepen
zoo hard, als ze konden he¡ bosch in, naar huis toe. Maa¡ het was donker en ze
kwamen dus niet heel hard vooruit, en ze hadden maar korte beenen, zooð.at ze
toen het morgen werd nog ver van het paleis af waren.
Midden in den nacht was de vrouw wakker geworden en ze riep als gewoonlijk:
"Kindertjes, ben-jelui wel te bed?"
Maar toen ze hoorde dat zy er waren sliep ze weer rustig in.
Met het aanbreken van den dag riep ze weer. Natuurlijk dacht ze dat de kinderen
zouden opstaan; maar al waren zi.j en haar man al lang aangekleed, de kinderen
kwamen maar niet beneden. Eindeliik werd ze kwaad. dat de kinderen haar voor
den gek hielden; want telkens als ze riep werd er geantwoord. Ze stuurde dus
haar man met de tang naar boven om een end aan die kunsten te maken. Maar
toen die boven kwam, kon hijveel in alle hoekjes en gaatjes zoeken: de kinderen
vond hij niet. De vrouw werd ongeduldig en riep waar de kinderen bleven, en er
werd weer geanrwoord dat ze er waren.
Toen merkte dé man hoe de vork in den steel zat en hij,riep nu naar beneden:
"De kinderen zijn weg, en ze hebben spuugjes op de trap'gezet om te zeggen dat
ze er nog z\jn."
De vrouw schrok zoo, dat ze op het eerste oogenblik geen woord kon zeggen;
maar het duurde niet lang of ze had haar zinnen v¡eer bij elkaar.
Ze dacht: "Sche.lden en razen geeft niet, daardoor krijg ik ze nietterug.Ze zljnme
te slim af geweest, maar dat is niets: ik zal ze gemakkelijk genoeg inhalen."
Dat zrj ð,e kinderen achte¡na, zoo hard aIs ze maar kon. En jawel, na een poos
was ze die zoo dicht achterop d,at zl1 ze in de verte zag.
Maar zusje merkte ook dat de vrouv¡ hen volgde en ze zei tegen broertje: "Ga
gauw mee, hiernaast in het koolland; dan zullen we in een kool kruipen en dan
kan de vrouv¿ ons niets doen."
Dat gebeurdq ze kropen in een kool. En toen de vrouw kwam op de plek, waar
ze de koningskinderen het laatst had gezien, zag ze nlets dan een land vol met
KOOlen.

"Ze zijn toch slimmer dan ik dacht," zeize;"maar het zal ze niet helpen: ik weet
heel goed dat ze in een kool zitten."
Dat zij in het koolland!"'

'" Begrijp: Dus zij ging het koolland in.

6r9

we zijn Ltter," en het zou dus dadelijk zijn uitgekomen als ze weg waren.
De kinderen moesten dus tegen hun zin in het huisje bliiven.
Zoo was.er een poosje voorbi.jgegaan, roen zus.,e op een morgen vroeg toevallig
hoorde dat de man en vrouv¡ over broertie Draatten.
Die wisten niet dat zusie hen kon hooren ãn de vrouw zei: ..Er moet een eind
aa¡ komen. Ik kanJantje niet langer uitstaan. Zus.je is een meisje: die kun-je voor
allerleì gebruiken; maar van Jantje heb-je niets als last en verdriet. Die moet dus
zoo gauw mogelijk uit den weg geruimd worden.,,
'1a,", zel de man, "mij is het goed; maar hoe zal.je dat doen zonder dat zusje het
merKt/
"O,"_zei de vrouw, "dat is gemakkelijk genoeg; ik zal vanmorgen v ergif ín zyn
pap doen en dan denkt ze natuurlijk dat hij vanzelf gestorven ii.,,
Toen durfde zusje niet langer blijven luisteren, maar ze ging naarJanrje toe en zei
dat hi.j vooral zyn pap niet mocht opeten, en dar de vrouw niet mocht merken
dat hij er niets van gegeten had.
Toen ze nu hun pap kregen, zei het zusje: "'t Is zulk mooi weer; mogen we onze
pap niet voor de deur opeten?"
"Och jawel," zei de vrouw, "maar kom dadelijk weer binnen.,,
Dat bcloofden "e, maar Jantle gaf zijn pap aan de eendjes en ar roen mer zusre
mee. De vrouw had er natuurlijk ni€ts van gemerkt, maar ze was heel verwon-
derd dat Jantje t middags nog gezond en vroolijk was.
Toen de kinderen v¡eer eten kregen, zei zusje:. "'t Is zulk mooi weer; mogen .we

niet voor de deur eten?"
"Nee," zei de vrouw; "wat is dat nou voor malligheid, je kunt best binnen eten
als alt¡d.'.
Maar zusje hield zoo lang vol en zei dar her 's morgens zoo plezierig was geweesr,
dat de vrouw eindelijk toegaf. Ze had deze maal nog meer rrergif gãnomen dan ,s

morgens, maar omdat Jantjet eren weer naar de eendjes ging, had hij daar geen
hinder van.
's Avonds voor de kinderen te bed gingen kregen ze weer pap , rnaar lantje zei,
dat hij niets geen trek had.
"Kom, kom," zei de vrouw, "je moet toch maar wat eten.,'
Maat J,antje bleef zeggen, dat hij bepaald niets kon eren, wanr dat hij van 's mid-
dags al rijkelijk genoeg had. Toen drong de vrou.v¡ niet verder aan, wanr ze was
blij, omdat ze meende dat het vergif begon re werken, en kort daarna werden de
kinderen naar boven gestuurd om te slapen.
Maar slapen deden de twee koningskinderen niet, volstrekt niet! \üanr zusie
begreep dat ze geen dag langer in het huisje konden blijven en ze had dus met
broertje afgesproken, dat ze t nachrs zouden vluchten; er mocht dan van komen
wat ¡¡ilde.
De vrouw riep nog een paar maal: "Kindert¡'es, ben jelui wel te bed?,, en zij ant-
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was niet bang en zei: "Met uw verlof, majesteit, mijn kinderen ziin vannacht weg-
geloopen en ze moeten weer met mij mee; daar helpt geen lievemoederen aan!"
Of de koning a\ zei dat het zi.jn eigen kinderen waren, het gaf niets: de v¡ouw
wilde niet toegeven. Dat begon den koning toch einde.lijk te vervelen en om er
een eind aan te maken, liet hij zijn soldaten binnenkomen en liet aan de vrouw de
keus of zij gevangen Benomen wou worden of zich tevreden stellen met honderd
gu.lden en dan rustig naar huis gaan. Er zat riets anders voor haar op dan te kie-
zen en omdat z\j zag dat ze het toch niet winnen kon, liet zij zich voor honderd
,,,1.r".,fL^^.".
Toen leefde de koning voortaan heel gelukkig met zi.jn zoon en dochter. En toen

Jantje groot was geworden werd hij koning in plaats van zijn vader, en zusje
trouwde met een prins uit een naburig land. En als ze niet gestorven zijn dan
leven ze nog.

(Leiden-Uit d,en volksmond opgeteekend in r9o4.)"r

Varianten. Het sprookje is verq/ant met het 2oste der door mi;' medegedeelde

vertelsels; vergelijk dus de daar genoemde litteratuur. Het antwoorden door mid-
del van het speeksel komt in varianten van het sprookje uit verschillende landen
voor; zie KöHLER, Kl. Scbriften I, ú8 vlgg.

¡9. Van de goede en de hebzuchtige vrouw ' A"f Ttoltx tiÍ ZZt
In een dorp woonde een arm vrouwtje, dat met hard werken haar kostje won.
Eens op den laten avond werd er aan haar deur geklopt en toen ze opendeed
stond daar een reiziger die om nachwerblijf vroeg.
"lØel, me goeie man," zei ze, "kom maar gerust binnen; 't is veel te koud om
buiten te bli.jven. Maar je moet met weinig tevreden s/ezen, want ik ben maar
een arm mensch."
De man kwam dus binnen en het vrouwtje haalde kaas en b¡ood uit de kast en
maakte een bed voor hem klaar en ze verzorgde hem of hij haar eigen kind was.

Toen het morgen geworden was, nam de retziger afscheid en zei: "Omdat je me
zoo bereidwillig en vriendeli.jk gehuisvest hebt, moog-je een wensch doen en die
wensch zal ven'uld worden."
Dat had ons vrouwtje niet verwacht, en ze dacht eerst dat het gekheid was.
"Neen," zei de man, "doe maar gerust een wensch; ik meen het in ernst,"
Toen zei ze: "Dan zou ik wel graag willen, dat ik met het eerste werk dat ik aan-
stonds zal doen niet voor vanavond klaarwas."

6zr

Ze bekeek en bevoelde de koolen een voor een, en eindelijk vond ze de kool waar
broertìe en zusie in verscholen zaren,
"Zie zoo," dacht ze, "nou heb ik je."
Maa¡ hoe ze ook trok en k¡eep om de bladen van de kool van elkaar te krijgen,
het lukte haar niet. Ze werd boos en trok en krabde nog harder, maar de kool
ging niet open. Toen ze zag dat het zoo niet ging, stond ze op en, erg uit haar
humeur, liep ze nog harder dan ze gekomen was naar haar huis ten¡g om een
mes te halen.
Zoodra merkten de kinderen nìet da¡ ze weg was, o{ ze kropen weer uit hun
schuilhoekje te voorschijn en zetten het op een loopen om maar bij het paleis te
komen,
De vrouw liep onderwijl terug en toen ze in haar huis was greep ze het eerste het
beste mes dat voor de hand lag en ging toen weer de kinderen achterna. Ze liep
veel harde¡ dan de vorige keer en voordat de kinderen bij hun ouders konden
komen had zlj ze weer ingehaald. Zus.je merkte weer dat ze aankwam en nog
net bijtijds wist ze zich met broertje in een andere kool te verschuilen. Toen de
wouw bij hen kwam, waren ze weer onzichtbaar.
Maar de vrouw had nu een mes en ze dacht: "Verschuil j e maar, deze keer zalhet
je niet geven."
Het duurde dan ook niet Iang o{ ze had de kool gevonden en ze probeerde die
met haar mes open te snijden, maar mis hoor! ìØat ze sneed, het mes was veel te
stomp en met geen mogelijkheid kon ze de kool open krijgen.
Je kunt begrijpen hoe nijdig ze was dat ze in de haast eer slecht mes had meege-
pakt, want nu moest ze weer naar huis, om een ander te halen. Maar er zat rriet
anders op, en ze vloog dus weer terug.
Thuis nam ze het puntigste en scherpste mes uit de kast en voor alle zekerheid
zette ze het nog eens goed aan op den slijpsteen en ze zel "Nu voor de derde
keer zullen jullie me nier weer ontsnappen."
Maar door het heen en weer loopen en door al den tijd dien ze aan het uirzoeken
en slijpen van het mes had besteed waren de kinderen haar een heel eind op voor
gekomen; en hoe hard de wouw ook liep, juist een halve minuut eerder áan zij
waren de koningskinderen aan het paleis gekomen. Ze liepen d,adelyk naar bin-
nen, naar à.e zaal waar de koning was, en je kunt denken hoe blij die was toen hij
zi.ln kindertjes eindeli.jk weer terug had.
Hij pakte ze en zoende ze en zei: "Zijn jeh:i daar eindelijk wee r," ert ze waren
alle drie overgelukkig.
Maar ook de vrouw was het paleis binnen gegaan, want de soldaten hadden haar
niet kunnen tegenhouden, zoo hard liep ze.
Toen ging ze op de kinderen af en zei: "Heb ik je daar eindelijk, bengels! marsch,
hier vandaan en dadeliìk met mii mee naar huis!"
De koning hoorde vreemd op, en hìj fronste zijn wenkbrauwen; maar de vrouw

", Niet iû de correspondentie aangetroffen; verteller onbekend.
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In eene derde lezing, eveneens uit de Zaanstreek, wordt ook aan de buurvrouÌ¡
toegestaan dat haar ee¡ste werk den heelen dag zal duren. Zij besluit dan haar

geld te gaan tellen, maar juist toen ze dat wilde gaan doen, begonnen de varkens

Ie Krorren.
"\Øacht," dacht ze, "ik zal ze eerst wat water geven."
Doch dat water geven hield aan, zoodat varkens, huis en al wegspoelden en ze

ten slotte zelf verdronk.

Het verte.lsel is alom verbreid; welbekend is b. v de Chineesche sage, waarin van
God Fo bij eene reis op aarde hetzelfd e wordt verhaald. Zìe verder GxlMM, Mà.r-

cbenIII,6l. r to vlgg.; BARTSCH, Sagen, Màrchen a. Gebràøche øøs Mecklenbørg
I, tro vlg.; DË MoNI en DE cocK, Vl. Vertekelsl'1" 69, enz.

6o. Van de drie wenschen eT 75oA
Daar was ereis een man en een vrou'v¿ en die waren nooit ¡evreden. Dan wilden
ze dit en dan v¡eer dat; en kregen ze hun zin, dan was het toch niet goed.

Eindelijk begon dat onzen Lieven Heer te vervelen en deze stuurde dus een engel

naar hen toe om een eind aan het gemopper te maken.
De engel zei:'Onze Lieve Heer heeft gemerkt dat je niet heelemaal tevreden

bent en Hij vindt het alles behalve goed dat het je nooit naar den zin te maken

is; en omdat Hij niet weet wat je eigenlijk wilt dat gebeuren zal, moet je het dan

zelf maar zeggen."
'llj," zei Lnj tegen den man, "bent in alle gevallen nog de beste van de rwee. Jij
mag dus drie dagen achter mekaar een wensch doen; maar bedenk-je goed, want
het gaat dadelijk in venrrlling."
Den volgenden morgen lag hij nog te bed toen zi.jn vrouw al begon: "Nou,
wensch nou wat; begin maar met veel geld te wenschen, of anders een mooi huis,
of een groote buitenplaats, of...."
"Mensch, schei uit. Ik heb nog geen eens eten gehad; ik wou veel liever dat ik
eerst ereis wat te bikken had."
Nauwelijks had hij dat gezegd, of e¡ stond een tafel aangerecht. \ü?at was de

vrouw nijdig! Maar er was niets aan te doen, en knorrig aten ze het eten op.
Den volgenden dag moest hij beter oppassen.

Zij bracht hem dus dadelijk wat lekkers te eten en te drinken, en toen hij dat op
had zei ze: "Nou, wensch noul maar nou beter dan gister, want wat hebben vte

gehad? Ja, een lekkeren mond; maar wat heb-je dazran? Zoo zi.jn alle wenschen
gedaan zonder dat het ons iets geeft. Kom, nou wensch-je maar geld hoo¡ en veel

ook, want anders zal-je met mij te doen hebben! Toe dan, wensch nou! moet je
je nou nog bedenken? Ik rvou dat ik wenschen mocht: Ik zou beter oppassen.

Ik zou ..."

6.3

"Dat zal gebeuren," zei de man en hij reisde verder.
Het eerste wat de vrouw deed was het stuk linnen dat ze had voor den dag ie
halen en te gaan meten hoeveel el het was. En jawel, hoe ze ook meette, er kwam
maar geen eind aan het stuk en de heele kamer lag eindeli.lk vol linnen. Dat
duurde zoo tot 's nachts twaalf uur; toen had ze zooveel linnen dat ze door het
te verkoopen rroor geen armoede meer behoefde te vreezen.
Natuurlijk s¡as het nieuws spoedig bekend en moest her vrouwtje aan al de buren
vertellen op wat voor wonderbaarlijke wljze zij aan dat linnen gekomen was.
Nu had ze een buurvrouw, een hebzuchtig wijf, dat van jaloerschheid's nachts
niet slapen kon en maar aldoor dacht: "AIs die man nou eens bij mi.j gekomen
was, en ik eens een wensch had mogen doen!"
Het gebeurde dan een poos daa.na dar de reiziger op ziin rerugreis weer in het
dorp wilde overnachten en dat hij toen bij die buurvrouw aanklopte. Geen won-
der dat hij vriendelijk werd ontvangen; her besre wat ze in huis had v¡erd hem
voorgezet en zij maakte het hem zoo aangerraam als ze maar kon. En toen hij ,s

morgens afscheid nam, vroeg hij ook aanhaar wat zi;' als belooning wenschte.
Zr1 zei toen: "Ik zou wenschen dat alles v¡at ik aanraak in eoud veranderde.,,
"Dat zal gebeuren," zei de man en hi.j reisde verder.
Nauweli.lks was hij weg of ze dacht: "Nou zal ik eens probeeren of het waar is.
Dan is er geen rijker mensch op de wereld dan ik."
En werkelijk, toen ze de tafel aanraakte was die dadelijk in een gouden tafel
veranderd. Ze greep naar een stoel, en ook die was van goud. Ze ging er op z\t-
ten en uit bli.jdschap streek ze haar boezelaar glad, en, kijk, dat was ook in goud
veranderd. Maar haar blijdschap was niet van langen duur, wanr zoo ging he; mer
alles v¡aar ze aan kwam. Toen ze wou gaan eten veranderde ook het brood dat ze
in haar mond stak in goud, en zelfs het eten op schotels en schalen werd zoodra
ze die opnam klinkklaar goud; de soep in de soeplepel, het water in het glas, de
koffie in het kopje: alles was goud, goud, goud! En zoo zat ze te midden van het
goud; maar eten kon ze niet, en drinken kon ze niet, en zoo is ze tot straf voor
haar begeerigheid van honger en dorst gestor-\¡en.

(ZøønstreeÞ. Uit den volksmond opgeteekend in r893.)-+

Varianten. In eene andere lezing van het verhaal, uit \Øormerveer, krijgt de
buuri'rouv¡ een zilveren staa{je waarmede zij alles in goud kon veranoeren; maar
omdat zr1 er niet goed mee omgaat verandert zlj haar eigen handen in goud en
wordt zoodoende ongelukkig.

'a Niet i¡ de correspondentie aangetroffen, evenmin als de twee navolgende varianten;
vertellers onbekend.

I
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"Noe heb ich ja ook een woord," zegt de derde en zij vervolgen hun weg
Ongelukkigerwijze komen ze toen aan een dorp waar een moord q¡as gepleegd,

en de menschen vragen aan de drie vreemde snuiters o{ zij ook weten wie dien
moord gepleegd kon hebben.
Ze verstonden er natuurlijk niets van, maar dat wilden ze niet laten merken, en

daarom zei de eerste: "Drie poepen."
"Maar dat ben jelui!" roept het volk; "waarvoor heb-je dat toch gedaan?"

"Omme koe," zegt de tweede.
"Om een koe, om een koe; maar dat is verschrikkelijk," jammert men: "Dadelijk
naar de galg met hen."
"Dat is recht," zegt numero drie, en zoo werden onze drie Bovenlanders opge-

hangen, zonder dat ze begrepen waarom.

(Noord,Hollønd. Uit den volksmond opgeteekend in r90r.)''7

Varianten. Het verhaal is in bovenstaanden vorm ook buiten Noord-Holland
bekend; in den regel is Bovenlander echter door Poep vervangen. Volgens een

variant uit áe Zaanstreek komt de derde Poep aan zljn gezegð'e, doordat hij bij
een metselaar kwam die een muur optrok; deze was aan het v¡aterpassen en zei

toen: "Dat is recht."'"3

Vergelijk voor verdere varianten van dit bekende vertelsel: DE MONI en DE

CICK, VL Vertelsels, N" r33; Ozs Volþ.sleoen X!I, rrz; GI.TMM, Màrchen, N"
rzo (en de Anm. in Dl. III, blz. zoo); t.occe, Sproþen wit de ME., N' z6 (en

blz. t43), enz.

6¿. Van Hillebrand ,tr r36oC
Eene vrouw hield niet veel van haar man, doch hij wel van haar; en daarom was

hij altijd genegen haar nukken en grillen te verdragen en ook haar buitensporigste
wenschen in te willigen. Nu was die vrouw verliefd op den dominee, die ook
haar wel mocht lijden, en ze vond dat ze volstrekt niet genoeg gelegenheid had

om hem alleen te spreken. Daarom bedacht ze dus een middel om haar man voor
een tijd uit huis te krijgen.
Op een goeien dag hield ze zich ziek en zei dat ze nooit beter kon worden als

haar man geen sinaasappelen voor haar haalde uit de Oost. Hillebrand, zoo

'Ik zou, ik zou!" zei de man, ..jij zou niks, en ik wou voor mijn part dat jou[w]
hoo¡d vandaag maar ers anders stond,,,
De wensch werd dadelijk vemrld en het hoofd stond verkeerd op haar nek. Maar
toen v¡as er heefemaal geen huis.met haar te houden, Den gansËhen dag was het
ja13ere1 en_klagen, en w.ilde de arme man ten minsre nog wat aan zijn leven
hebben dan bleef hem den derden dag niets ande¡s over d"r, i. *"rrr"h.n'd"t ,i;r,
vrouw haar hoofd weer goed ging staan.

(Broeh in Waterknd.. Naar mededeelingen van den heer c. BAKKER, die het ver_
telsel in r9o3 uit den volksmond opreef,ende.),.'

Varianten.-In eene ¿ndere lezing, uit d,e Zaanstreek, worden de drre wenschen
op de-nzellden dag gedaan. De man begìnt met een lekkeren worst te s¿enschen.
A1s ziin vrouw.daar aanmerking op -ã"k, zegt hij boos: i.ik *oì a", ¿" *o.r,
aan je neus zat." l)e derd.e q,ensch wordt dan natuurli.lk gebruikt om de vrouw
weer daarvan te bevrijden.

llet ve¡telsel is ook elders zeer bekend. Zie b. v. DTJKSTR-A. , Uit FriesLands Volþs_
leoen,II,rz6; Dr.MoNT en DE CocK, Vl. Vetelsek,N. Zrr'ãoüi, U¿nnrn,N"
87 en de Anm. in Dl. III, h,lz. 46 vlgg.

6r. Van drie Bovenlanders
Drie Bovenlanders,.6 besloten zich in Nederland te gaan ve.rrr"" 

"t, ,."rfiJÍilToen ze in Holland kwamen, waren ze erg verwonderd dat ze de menschen niet
konden verstaan. Ze maakten zich daaromlchte¡ niet berorgd, **q d""ht"r, 

"a,dan zullen we het Nederlandsch maar gauw leeren. Ze wisån er niets b"t.., op
om dat gedaan te krijgen dan goed te onthouden wat men tegen hen zeide.
Jurst kwamen,ze een troep-schooljongens tegen en die ri.p"rr, ..Ah! 

drie poepen,
drle poepen, drie poepen!"
'Das sol ìch ontholden," zei de een: ..drie 

poepen!,,
Toen liepen ze voorbij een land, waar 

""r Èo"i r"a te melken.
De koe was lastig en drong op, en de boer zei dus: ,.Omme 

koe.,,
"LJa s veur mien," zei onze rweede Bovenlander.
Daarop komen ze langs een akker, waar een boe¡ aan het ploegen is.
Deze bekijkt de gemaakre voor en zegt revreden: ..Dat 

is iecht.,,

'", De yerteller is melkveehouder Dirk Schuurman; zie Meder _zoo j, p. 319-36o, cBAKo366.

"t:"f:::i":_Y,-1er 
begin aangepasr, wanr Schuurrn¿n r,."¿, t 

"i"í,iíå"1;¡k liever opeen ree oan op eeû engel.
"6 Bovenlanders zijn Duitse seizoens¿rbeiders, ook q.el poepen 

lnaar het Duitse .Buben,)
en hannekemaaiers geheten, doorgaans afkomstig uir Oost_-Frie.fun¿ 

"" 
V".*¿".r.

'oz De ve¡teller is in dit geval vetzamelaar C. Bakker zelf; Meder
c¡AKor t6.
"3 Niet iû coûespondencie; verteller onbekend.

2oo\ p. 2t7-259,
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Ik wou dat hij onderweg zijn nek, zrln hart en zyn ttieren brak.

Toen Hillebrand dat hoorde, wist hij genoeg; hij kroop uit den mand en ranselde

zijn vrouw en den dominee zoo ð.anig af dat ze voor altijd genoeg hadden van

zulke avonturen.

(Zuidrcruoade (lØaterland). Naar mededeelingen van den heer c. BAKKER te

Broek in lØaterland.)''r

Varianten. Het verhaal schijnt in Noord-Holland vrij algemeen bekend te zijn.

In eene andere lezing uit \Øaterland wordt verteld dat de vrouw, telkens als haar

man afwezig is, groote partiien aanlegt en het in 't bi.izonder met den dominee
houdt. Dit wordt aan den man overgebracht, die het eerst niet wil gelooven;

eindelijk laat hij zich in een mand in zijn eigen huis brengen, wat ongemerkt kan
gebeuren, omdat het gewoonte was dat ieder der gasten wat meebracht voor het
{eestmaal. Zoo hoort hi;' wat gezongen wordt en kan hij zich kenbaar maken.

Volgens eene lezing uit Broek in \Øaterland zingt de vrouw:

De oude Hillebrand
Is naar een ander land
(of Die is naar Zwitserland)
En hii komt nooit weerom.

\faarop Hillebrand antwoordt:

lJe ouoe r ueDr¿nq

Die zit hier in den mand
(of Hangt boven aan den wand)
En die komt wel weerom,

Volgens een verteller uit de Beets wordt gezongen:

"g Zie Meátr zoot, p. 261-264, cnrxotTz; de naam van de verteller (een man die C. Bak-
ker naar zijn patiénten roeide) is onbekend. De naam van de hoofdpersoon, Hillebrand,
komt in de oorsprontelijke optekening niet voor, maar is door Boekenoogen vanuit de

traditie toegevoegd. De navolgende varianten zijn afkomstig van C. Bakker; vertellers die

bekend zijn: Dirk Schuu¡man en zijn echtgenote Sibrecht Schuu¡man-Smit. Zie Mede¡
2oo1, p. t29-r1o.
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heette de man, had daar natuurlijk bezwaar tegen, maar toen zij aanhield en
vroeg of hij dan wou dat ze zou sÌerven, deed hij haar zin en ging en hij kreeg
een leeren z¿k op reis mee om de sinaasaÞpelen in ¡e doen.
Nauwelijks w1s hi.l weg o{ ze stuurde een boodschap naar den domrnee, dat ze
haar man van huis had gestuurd; en het duurde niet ùng of dominee kwam eens
bij haar kijken. Natuudijk werd hij vriendelijk onwanien en de vrouw maakte
toebereidselen om het onthaal zoo feestelijk mogeli.jk tJ doen zijn.
Onderwijl was Hillebrand op rÃ¡eg naar de Oosi; Áaar voo r hi1 daar aankwam
onrmoetre hij een bekende die van de markt terugkwam, *^.í Lui zijn kippen
had verkocht.
"IØel Hillebrand," zei die, "waar ga 1y zoo laat naar foe?"
"O,". zei Hillebrand, "ik ga naar de Oost om sinaasappelen te halen in een leeren
z^K-
*Ben je gek?" zei de ander, "hoe kom-je aan dat malle olan?,,

To:n.".T:ld. Hillebrand, dar zijn vrouw ziek was en alleen berer kon worden
als hU zelt naar de OosL gìng om sinaasappelen re halen.
De kippenman begreep roen heel goed hàã de vork in den steel zat en hi.j zei: ..Je

moet niet alles gelooven rÃ/ar de rrrouwen zeggen. Ik wil wedden, dat je vrouw
sinds je weg ben¡ weer berer is geworden. rnlk denk zerfs d.¿t zá wer visite zar
hebben en dat ze heel blii is daL iij er niet bij bent.',
r1oe oat/ zer l ir.llebrand-

'!a,".zei. de.nan, "je vrouw zal je wel weggestuurd hebben om zich met den
domrnee te kunnen amuseeren."
"Dat zou ik willen zien of het.waar is!,, riep Hi.llebrand, en zijn vriend stelde hem
dus voor om samen naar zijn huis te gaan; hij moest áan in den mand kruipen,
waar de kippen in hadden gezeten, en hi.j zou dan ongemerkt alles kunnen zien
en nooren.
Dat gebeurde en het was al heelemaal donker toen ze bij Hillebrands huis kwa_
men. De kippenboer klopte aan en stapte bimen 

"rr,,orrd 
d"lr.o.r*, met domi_

nee aan het gastreeren. Die waren naruurli.jk niets gesteld op het bezoek en nog
minder gestichttoen hij vroeg t nachts t" rnog"r, bIi;r,".r, oåd", hi; nog zoo ver
van huis was. Maar ze konden er niet veel 

""r, 
do"r, en waren b*g d"t t i; t 

"r,zou verklappen als ze hem wegsruurden. Hij bleef dus, .r, k.."g oàk te eten en
te drinken. De korf, mer Hillebrand er in, werd opgehangen aãn een balk van
den zolder.
Langzarnerhand werd de stemming zeer vroolijk, wanr onze kippenboer was
een snaak, en de vrouw en de dominee ra¿kten mer zijn gezelschai 7rr"o"nd,; z"
zongen en maakten grappen van allerleì aard. En toen de man vioeg waar Hil^
lebrand Loch was, zong de vrouw:

Ik heb hem gegeven een leeren zak,
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llillebrordus van lØillebrand
Die is naar Z\,t'its erland
Om olijfperen.

Terwijl het antwoord luidt:

\Øillebrordus van \íillebrand
Die is niet naar Zwitserland,
Die zit in den kiekenmand en zel ;'ou smeren!

Het vertelsel is een variant van de klucht uit de Middelnederland.sche Clwyte
7)øn Player,.Ðater; zie de uitgave i¡ de MnL Drømøtische poezre (ed. MoLTZER),
blz.. 257 vlgg. en blz. LV. Daarin wordt nØerrenbracht door zijn zieke vrouw om
"player water" naar Oostland gezonden en komt hij eveneens in een hoenderkorf
terug om zi.in vrouw en den pape te overyallen.
Ook elders is het verhaal bekend; zie de litteratuur btj ct-ttnt, l4àrchen III, ry9
vlgg. (Anm. zu N' 9¡) en röurrn, K/. SchriftenI,386.

63. Van het betooverde Jacht
lØat ik vertellen ga is lang geleden, maar het is

SINSAG tr3
me vast verzekerd dat het ¡¡¡aar

gebeurd is.
Er was dan indertijd een rijk heer, die er een jachtje op nahield. Nu gebeurde het
dat telkens des nachts de touwen van dat schip werden losgemaakt en dat iemand
zijn naruurli.lke behoeften in het ruim deed. Ze konden maar niet ontdekken wie
dat deed. De eigenaar liet toen de touwen door kettingen met sloten vervangen,
maar dat gaf niets.
Toen besloot de knecht om 's nachts in het jacht te waken en verborg er zich met
die bedoeling t nachts in. Met klokslag rwaalf hoorde hij een vervaailijk gestom-
mel boven zijn hoo{d,.en lang duurde het niet of hij merkte dat het schþ blwoog:
hij hoorde ook het geklots van het water. Na een ti.jdje lag het vaartuig weer stil.
Toen het rustig bleef, kl'am hi.l te voorschijn en ging op dek, en roen;ag hij tot
zljn groote u9rba7ing dat hij in een vreemd land was. Hi.j ging aan wal en vroeg
aan een schildwacht waar hij was.
"In Oost-Indië," luidde het antwoord; "dat jacht komt hier iederen dag. Je kunt
gauw een paar sinaasappelen plukken, maar dan moet je weer naar boord, als je
ten minste weer ï¡ilt meevaren."
De knecht deed dir en niet lang was h¡ in ztyr, schuilplaats terug, of het leven
begon opnieuw. Toen het schip weer stilhield, werd een luik van he¡ rum wes-
genomen en ging iemand zijn behoefte zitten doen. De krecht trok zijn mes en
gaf er een veeg mee, waa¡op die persoon maakte dat hij wegkwam.

De t,ollesøerhølen in het tijdschrift Volksþønde

Het was toen nog n acht, maat zoodrahet dag werd ging de knecht naar zijn heer

en vertelde al wat er gebeurd was. De heer getuigde toen dat zijn eigen wouw
een snee over haar achterste had gekregen dien nacht. Eigenaardig was dat zij

niet uit bed geweest was.

(Uitdøm (\/aærland). Naar mededeelingen van den heer c BAKKER te Broek in
\íaterland, die het verhaal in 1899 uit den mond van een vijftigjarig man optee-

kende.)"'

Varianten. Een vrouw uit Broek in \íaterland voegde aan het verhaal nog toe'

dat de knecht, die trotsch was op zijn avontuur, de appels oP ziin hoed droeg als

trofee. Dit nam de kol (heÞ) zoo kwalijk, dat zij hem te kennen gaf, "dat ze hem

wel zouden krijgen." \lerkelijk is hii kort daarop bij het varen verdronken.

Een paar andere lezingen uit de Zaanstreek deelde ik indertijd mede in De

Naaorscber, Åy, blz- ú4 vIgg., in een oþstel over het verhaal van het snel-

zeilende schip waarmede heksen in enkele oogenblikken naar de Oost of naar

Soanie varen. Aldaar heb ik een aantal varianten uit allerlei streken vermeld.

64. Van het groote schip ,dT r96oH & AT t6t
Mijn grootmoeder heeft me verteld dat er een schip is geweest dat zoo groot was

als van Amsterdam tot Tessel. Dat schip heette: het Schip Sinternuiten. Een man

te paard had zes weken werk om van het eene eind van het schip naar het andere

te gaan om te zeggen dat ze ree moesten. Dan duurde het nog zes weken eer ze

ree waren. Dat schip was met zout geladen en is vergaan. En zoo komt het dat

er zout water in de Noordzee is.

(Broek in Waterlønd. Door den heer c. BAKKER in 1899 uit den volksmond
opgeteekend.)"'

Varianten. Een soortgelijk verhaal vindt men bii nn suNoeRMAl{N, Stgen õas

Ostfriesland,,39 vlgg. SØij hebben hier een samenvoeging van zeer oude mytholo-
gische overleveringen; vergelijk b. v uHLLNo, SchriftenYII, 99 vlgg., srunocr,
b. Mythologie, 326 en 37o vlg. Voor het schip van Sint Reinuit zie men b. v.

I<ALFF, Lied in d.e ME., 467 vIgg.

"' Zie Meder 2oot, p.2t9, cBAKoo2o. Ve¡¡eller: een ¡o-jarige man die C. Rakker naar

Uitdam ¡oeide.

"' De yerteller is mevrouw M. lloutman-Honingh; zie Meder zoot' p- 256' c¡Ar<or t4.
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ien vrede bie heur ienwoon'n, zoo lank as hai leefde. Noa 'n joar of wat sturf hai
en dou hai dood en begroav'n was, ging liw op zien graf leg'n en bleef doar zoo
lank leg'n tot hai ook dood ¡¡/as.

r. wie(n). z) op het laatst. 3. de helft. 4. op haar neus. ¡. de oudste. 6. weet je.

(Provincie Groningen. Vo.lgens mondelinge overlevering opgeteekend door

JoH. oNNEKES.'I Vergelijk voor het dialect (Hunsegoo): Volkskunde XIII, r r r
volg.).

Varianten. Dit vertelsel is een verbasterde lezing van het bekende verhaal van

den Hertog van Brunswük. Misschien is het onder het volk verspreid geraakt
door middel van het volksboek of het daaraan ontleende historielied. Vergelijk
ook DE MoNT en DE cocK, y¿ Wond.ersprooÞjes,No 22, en Roccq SProþen uit
d.e l,[8.,]'l' t6.

66. Een goede raad in drieën AT groB
\Øas ainmoal 'n man boov'n ien Duutschland, dei oet Frankriek vandoan was
en geern v¡eer noa zien land terug wol. Hai prakkezairde d'r over hou hai d'r 't
vaailigst koom'n zol en besloot ien 't en' noa 'n wikwief (r) te goan en dei om
road te vroag'n,
Dat dee hai en 't wief zee teeg'n hom, zai wol hom wel goue road geev'n, maor 't
mos 'n dukoat kost'n. Man stapte over't geld hen en't wief ga{ hom heur road.
"Je mout'n," zee ze, " árei ding'n ien acht neem'n. Ien eerste ploats mouje zulde
(z) weg terugneem'n, dei ie raaisd ben'n dou ie oet Frankriek hier kwam'n,
ien tweide ploats mouje joe mit gain annermans zoak'n bemoi'n en ien darde
ploats mouje, as ie kwoad word'n, vairentwintig uur wacht'n, eer ie ten oetvour
breng'n, wat ie mit malle kop besloot'n hem'n."
Man ging op raais en nam zulde weg, dei hai te veur'n lans koom'n was. Onner-
weeg'ns kwam'n er twei persoon'n bie hom, dei mit hom noa Franl<riek raaiz'n
wol'n.
Zai raaisd'n mit heur drie'nt tot ze bie 'n kruusweg kwam'n en zien kammeroad'n
zeed'n: "Flier mout'n wie .lans; dizze weg is noader."
.ùØeg dei zai maind'n was nait weg dei hai volg'n mos. Zai ging'n dus van 'nkanner
en hai raaisde allain vot, tot hai ien 'n dörp kwam, woar baaide weeg'n weer bie
'nkanner k-¡¡am'n. Doar heurde haí. dat zien baaide raaiskammeroad'n on¡er-

"3 In feite betreft dit ve¡haal een Groningse bewerking van het negende verhaal uit het
Boeh øan Trijntje Sold.aats þ8o4).
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6¡. Van een man met een leeuw Är r f6A
\faz'n ainmoal 'n heer_en 'n juffrouw en dei leefd,n hail onainig mit ,nlanner. Op
'n goue dag zee man, dat hai maor rais op raais wol; misschain-¡¡,orde ,t 

we.l beter
tusk'n heur boaid'nt as ze eerst rais 'n pooske van,nkanner west waz'n. As hai
bin¡en zoo en zooveul joar'n nait terug was, den zol ze maor weer trou-w'n.
Man ging op raais en raaisde overal hen, zoowat halve wereld deur. Op ,n zeker
tied trok hij deur'n groot bosch en doar zag hai,n liq¡ en,n lintwirm teeg,n
kanner aan 't vecht'n. Hai har 'n goud zweerd op zied en overdocht bie hã¡n
zult, wel (r) hai help'n zol, Iiw of lintwirm. Hai besloot liw te help,n, trok zien
zweerd, ging hen en hiw lintwirm dwars deur. Dou was liw zoo biied mir hom,
dat hai nait weer van hom of wol, maor bie hom bleef en overal mit hom hen
¡aaisde.

Ien 't en' (z) trok man weer noa hoes en liw ging mit hom. Dou hai ien ,t dorp
kwam, doar hai vandoan was, heurde hai, dai ziãn vrouw weer trou.rv.,n zol en
doar har zai 't recht toeJ q¡ant joar'n waz'n al om.
Dou hai bie deur van zien vrouws hoes kwam klopte hai aan en zien vrouw dee
hom zulf deur oop'n.
"Kan ik hier ien hoes koom'n?" vroug hai.
Dou zag zai wel (r) l was en keek nait hail blied.
"Dei liw," zee ze, "mout dei d'r ook mit ien?-
"!.ao!" zee heur man, " ð,ei gaait ove¡al mit mie,,, en hai ging mit zien liw noa
orn n.
Dei man, doar zien vrouv¡ weer mit trou.v¡'n zol, zat er ook lvekt en zai keek,n
kanner oarig spansch." aan. Noa 'n toerke vroug zien vrouw of hai halfschaaid
(3) nog har van dei gold'n ring, dei zai veur hai op raais ging, brook,n har,n.
'!ao," zee man, en houl hom veur'n das.
Vrouw kreeg heur halfschaaid en zai pást'n sruk'n aan 'nkan¡er. ,r paste krekt
en dus kon zai nait beweer'n, dat man 'n anner mar .was as heur aig,n man, Zai
keek oarig bie neus deel (4) en was mit't geval verlee g'n. Zu hat àei neie man
vrij wat laiver as heur olle, maor zai was er nog nait mit trouwd en olste (¡) har
ook olste b¡aiv'n.
Heur man koos wieste perti1'. Hai was ainmoal ¡riede.,¿rereld ientrok'n, omdat hai
't mit zien vrouw nait vien'n kon, en wol hom maor n¿it oan ,n tweide slechte
kans woag'n, veural nait no 't teeg'n 't zin ging.
'nØaije (6) wat," zeeder, "rrouwt ie maor mit'nkanner, maor loat mie hier mi¡
mien liw bie jou ienwoon'n, wanf 't raatz'n en trek,n ben 'k zat en ,k verlans
noa 'n rustig thoes
Zoo gebevðc't, Zien vrouw trouwde mit dei anner man en heur eerste man b.leef

"' Gespamen,
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weeg'ns vermoord waz'n.
"lØas ik bie heur bleev'n, den har ik noa alle gedacht'n't hetje (3) d'r ook bie
ienschoot'n," docht man: "'t ¡¡ikwief heur eerste ¡oad allain is wel'n dukoat
weerd."
Hai ¡aaisde verder en kwam bie 'n kastail, woar hai aan 'n knecht vroug, of hai
doar wel sloap'n kon.
"'k Zel 't meneer vroag'n," zee klecht, ging hen en kwam weer mit bosschop, dat
man maor ien hoes koom'n mos. Hai brocht hom ien 'n koamer. woar meneer
ook v¡as. 'n Oov'nb.likje loaterworde d'r 'n groote vogelkouw bin'nbrocht, woar
'n vrou'v¡ ien zat dei ze deur troalies van kou¡¡¡ eet'n gav'n,
Heer vroug man: "\X/ar dunkt joe doarvan ?"
"'k Heb er gain dunk oye\' zee man, "'k bemoi mie mit gain annermans
zoak'n"
"Da's joen geluk ook," zee heer, "as ie joen neus ien mien zoak'n stook'n harn,
zolje'n slechte piep toebak smookt hem'n."
"Dat pakt dus alweer goud oet," docht man, "'t ol wief het 't goud veur had."
Vervolgens gaf heer zien knecht orders om't eet'n op toavel te breng'n, D'r
kwam van allerhande eet'n en onze raaizeger"t zeeg'nde hom d'r goud ien. Noa
't eet'n ging hai leg'n te sloap'n; maor hai slaip mit zorg, wânt ienwennig .war hai
bang, dat hai ien 'n moordenoarshoes roakt was en annerdoags mör'ns ging hai
veur dag en douw opstoan en weer op raais.
Dou heer t mör'ns wakker worde, vroug dei: "\Øoar is dei man, dei hier gus-
teroav'nd was ?"
"Dei is van mö¡'ns al vroo weer votgoan, meneer," zee knecht.
"No," zee heer, "goa hom op slag achternoa mit 'n man of wat en zeg, dat as

hai nait op 't oov'nstoans (4) weer hier komt, ie ien last hem'n om hom zunner
proatjes dood te schait'n."
Knecht mit zien volk man achternoa; zai hoald'n hom ien, en man mos mit heur
terug, hoog spring'n of leeg spring'n.
Dou ze weer bie heer kwam'n, vroug dei: "lfloarom benje van mör'ns zoo kop
over hals votgoan en heije nait eerst ordennelk ofschaaid van mie noom'n?"
'Och jao, meneer,' zee man, "dat rnos 'k ook doan hem'n, maor ik har zoo'n
verlangst noa mien vrouw en kiend, deì ik ien gain joar'n zainheb."
"No," zee hee¡ "den is 't ook goud; ð,en ze'k joe dìzze raais nog maor vrij loat'n;
mao¡ ie mout'n 't nait weer doun."
"Nee, meneer," zee man, en,hai nam no ordennelk ofschaaid van heer en zeüe
zien raais vot.
Zunner verder ongeluk'n kwam hai ien't en' ien't loug (¡), v¡oar zien vrouw

"a Reiziger.
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woonde. Dou hai d'r aankwam, zol er krekt 'n man rcr dood brocht word'n. Om
dat te zain en ook om eerst raais poolshoogte te neem'n, hou 't er ien zien hoes

bie ston', ging hai vot nait noa zien vrouw, maor eerst noa 'n harbarg, dei vlak
teeg'n zien aig'û hoes overston'.
Hai ging op 'n opkoamer, zag eersl, hou ze man ophong'n en zag dou noa zlen

aig'n hoes. Dou zag hai zien vrouw, dei ook veur 't roam ston' en noa ophan-

gerij keek. Noa 'n zetje kwam er 'n jong kerel bie heur, dei heur maor zoo vlak
weg, veur ieders oog,'n doetje (6) ga{, krekt oi't zoo heurde. Dat was heur man

veul te aig'n en te fommeljoar; hai worde tiegers ien hak'n en dochc "Had ik
die hier, ik droaide die op slag nek om, zoo woar as ik hier stoa. lØat dunner! ik
heb ien 'n vremd land knooid en ploeterd, om moarwat geld te verdain'n veur

mien hoeshol'n en mie nooit mit gain annermans vrouwlu ophol'n en doe staais

(7) mie doar veur schandoal mit 'n anner kerel te vri.i'n, dat elk't zain ken... doe

flar"r! ik sel die vien'n!"
Moar hai bedocht ter gouder tied dat't u¡ikwief hom ook road'n har, om vai-

rentwintig uur te wacht'n eer hai ten oetvour brocht, q¡at hai mit malle kop
besloot'n har te doun en bie dei heur road har hai hom tot nog tou best bevon'n.

Hai q/achtte dus vairenrwintig uur en dou ging hai noa zien hoes.

Doar zee hai teeg'n zien vrouw: "As 'k hier gusteroav'nd vot koom'n was, den

har 'k mie sekuur aan die vergreep'n."
"Hou dat zoo?'vroug 't mensk, "v¡at hefzze veur wirms(8)?"
"Zoo," zee man,"mains (9) da'k 't nait zain heb gusteroavond, dou doe (ro) veur

't oop'n roam stond, hou d'r 'n vremde poespas bie die kwam en dle moar zoo

veur allemans oog'n doetjede?'t Is jao 'n schandoal!"
"Och," zee vrouv¡, "as anners nait hezze, moak die den moar nait dik: dei vremde

poespas, dei mie 'n doetje gaf, was mien aig'n zeun en dien aig'n zeun ook."
"Mien zeun?" vroug man verboasd.
"'la,- zee vrouw, "joen aig'n zeun, dei noa schoul ging en den altied wend is, dat

hai zien mouder 'n doetje geft."
"Zoo," zee man, " zit vork zoo ien stoal (r r); was dat ons zeun? Dat har 'k nait
docht: vent is mie glad onrwoz'n"6. No, doetje doar moar mit vot. 'k Mout zeg'n:

't wikwief heur leste road was nog heur allerbeste "

1. waarzegster. z. denzelfden. 3. hag;ye. 4. oogenblikkelijk. ¡. dorp. 6. zoer\.7. ii
staat. 8. wat heb-,e te klagen. 9. meen-je. ro. toen ie. rr. steel

"t Slet.

"6 Ontgroeid, boven het hoofd gegroeid.
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Ben'n ie hier altemoal bie 'nkanner, dei bie 'nkanner heur'n, den ze'k joe oap (4)
verdail'n."
"Jao," zeed'n ze, "wie ben'n hier altemoal bie 'nkanner."
Dou zee hai teeg'n kastelain: "Breng ons den nog eerst'n vlesch wien, wie wil'n
mit 'nkanner drink'n."
Kaste.lain houl wien en man schonk ien. Hai zai teeg'n kerels, dat ze elk'n glas

krieg'r' moz'n. Zai kreeg'n elk'n glas ien hand, en dou bleev'n ze stoan as poal'n,
elk mit zien glas ien hand, mond wiedwoag'n oop'n en 't geld veur heur op toa-
vel. Zai kon'n heur nait verwichel'n of verweeg'n. Ain allain bleef ien beweeg'n
en dou trok man zìen zweerd en hiw dei mit ain slag kop af. Dou was dei ook
rusrrg.
"Zie zoo," zee man teeg'n koopman; "no zel.je ook wel rais wait'n wil'n, wel ie
veurjoe hem'n. Ik ben 'n scharprechter of beul, zoo as ze mie ook wel nuim'n,
en verstoa boov'ndes de kunst zuk soort van kerels onbeweeeelk te moak'en en
krekt zoo lank stoan te loat'n as ik verkais, âs ze maor altemoal bie 'nkanner
bin'n dei bie 'nkanner heur'n. Mit 'n enkele kerel mislukt mie 't, zoo as ie zain
hem'n mit dei kerel, dei 'k kop ofsloag'n heb."
Dou ging hai mit koopman hen en houl 't gerecht. Dou zai mit heer'n ien harbarg
terugkwam'n ston'n kerels nog altegoar onbeweegelk, mit mond wied oop'n,
ruimer"s ien hand en 't geld veur heur op toavel. 't Gerecht nam heur gevang'n en
lait heur altemoal ophang'n en koopman ¡aaisde ien v¡ede mit zien geld verder.

r. bastaardv.loek. z. nieuwe. j- var. terzij¿,e.4. den aap, het geld.

(Provincie Groningen. Volgens mondelinge overlevering opgeteekend door ¡oh.
oNNEKES.)"'

68. Van drie kooplui in een moordenaarsherberg SINAT 999
Drei kooplu raaisd'n veu¡ heur zoak'n boov'n ien Duutschland. Zai waz'n te
peerd en har'n ieder 'n knecht bie heur. Op 'n zeker dag kwam'n ze bie 'n harbarg
en vroug'n, of ze doar ook logies krieg'n kon'n en veur ieder 'n apart ber.
"Jao we.l," zee kastelain, "as ie maor mit mie goan wil'n," en dou brocht hai heur
deur 'n hof noa 'n apart gebouw mit twei koamers, ain veur heer'n en anner veur
knecht'n.

"3 Roemer, glas.

"r In feite betreft dit verhaal een Groningse bewerking van het elfde ve¡haal uit het BoeÈ
øan Trijntje Soldaats (t8o4).
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l:::::?i: ,G:""*gez. Volgens mondelinge overlevering opgeteekend door ¡oh.ONNEKES.)"2

Yaúanten. Zie w: DUKSTRA, Uìt friesl.\ Volksleoen I1,63.

67, Van een koopman in een moordenaarsherberg 
A-r gr2rùØas ¡ais'n koopman, dei veur zien zoak'n te peeå,t hnd deurraaisde. op ,n

keer kwam hai bie ,n 
harbarg en-vroug, of hai doar t nact r, oJi¡""," L.". O".kon wel en man gins ien hoÃ. Hai beilla. *", *r"ì"-C iäiï" m_ *", ro"pbrochr' Dou hai leper ien soep sette, zag hai, dat er ,n rnenskehand ien dreef.'Dei soaroa," (r) ãocht ro",1 ..g""it ¿ä H.. roo oro*;;;;ä"" hier mens_kevlaaisch et?,, - doch hai zeed,r maor niks.,."rr, l"it ,o"p.rao_'"r, gorrg,a ho",oer noa boer'n. ,t Muide hom, dat h"; ,i.n p."rJln'r;"i g'"Hiliìio., 

".,.r"., *",hai d'r op slag van deur Eoan.
Noa 'n ¡oerke zag hai nóg 'n Þeerdsman aankoom,n, dei ook ien harbarg wol.Dou dei bie hom *", u.r,.ld. L"i d.i, vl", h;,_i"" h;ri** i.i..i,r, l,*."Dat zel ja v¡is wel nait zoo weez'n," r". d.i, "g;;;;;; Ji;;ì;.."Koopman docht: "Dars ook vast ain van t koniplöt,,, _"o. i"ì girrg ,o"h _"o,stilzwieg'nd weer mit ien hoes. Zien neie (.ttäilö;åli'oT *", 

""rr, .,,men brocht hom ook alweer soep woar ,n menskehan¿ iå ar"li.--"Heur rais!" zee hai teeg,n k"stå"irr, ..", ,'.; hi;;;;;;."1"*"r,, t)at ben ,kn-ait wend en loat 'k ooklaifst aan ,n amer over.,, --. -^

__\ ?"1 -""r, Si1" proatjes neem'n,- zee kastelain, ..mör,n 
zel joen hand d,r ook-wel ten -weez'n."

'Dat ze'k ofwacht,n,,, zee man, ..breng 
mie maor eerst wât anner eet,n,,,Dat brocht'n ze hom en dou hai t .,i,," ¿.r"1-, ïå;hñ; ze stoap,nmoz'n. Kastelain zee, dat ,t moite.nair-weerd was dar hai 

"noa 
ber gong; hai mosdoch op stas do.od . Man zee, dat hai doch veuro{ ;;;;;;;;rïrap,n wol en

;¡3uq ¡n bezìedies. ( j ) aan koopman, houveel geld d; ;i;;.;;;
rwerooez-nd guld,n,,' zee koopman,

"En ik heb_ viefho¡r¡..d," z.e -ãn; "'r is dei kerers hier ien hoes doch maor a ai¡rom ons geld te doun, wie zel,n heur d" kl"ir _"o;;;;;rrï"råär,..a"a,rr, 
",joe 't goud is."

"Mie goud,' zee koooman.
Dou raip zien kammeroad alle kerels oet harbarg bie ,nl<anner 

en zee teeg,nheur: "'t Isjoe doch maor allain om ons geld te d;; ., ã;;;"" wel krieg,n.

"¡ In feite bet¡eft dit verhaal een Groningse bewerking van het achtsce ve¡haal uit hetBoeËøan Trijntje Soldaats þBo4).
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Dou hai vot was, raip'n heer'n knecht'n bie heur en ain van heer,n zee: ..'t Liekt
mie hier nait al te zuver tou hier ien dit hoes; ik blief nog wat opzit,n.,'
"ìØie ken'n wel noa ber goan,' zeed,a anner,n; do"h ,"1b.l".v,r, ook nog maor
wat opzit'n en rouk'n (r) almoal mit'nkanner aan,t koartspeul,n.
len 'r en' zee ain: "Zoo lank ¡vie keers ophem'n, lo"t'n ," on, mrt vree; vr'ie
mout'n keers oetpoest'nr:ô en ofwacht,n v¡at er van komt.,,
'Da's goud," zee'n anner; "ik heb ien mien raaiszak nog ,n lu'k (z) waskeerske;
dat mout'n wie opsteek'n en 't ien 'n houkje zet,n, d"t zã lr"n bo"t ,, o ¡ nan zain
ken'n, dat er licht ien koamer brandt.,,
Noa'n toerke vernam'n zai, dat ber'n omdraaid word'n, zoodat, as er goun,nd
(3) opleeg'n har'n, dei onner't ber te lande koom'n most har,n.
"Doar heìje't al!" zeed'n heer'n teeg'n kanner, ..as wie op ber leeg,n har,n, waz,n
wie netjes noa beppes keller goan (4)
Zai mouk'n deur vast en ain van heur loud (¡) ,n pestol dat,r har.
Dou kastelain en zien handlangers vernam,n, dat lu nog op*az'n, pebaird,n zai
't op'n amer menair. D'r worde'n ledder bie ,t roam opzet en,n kerel klom
noa boav'n. Dei heer, dei 't pestol har, schoot hom v¿n leãder of en morsdood.
Ro.overs bezocht'n dou, of ze deur ienroam,n (6) kon,n, maor dat lukte heur
ooK nal¡.
Daarna bleef al'ns rustig en doar mouk ain van knecht,n gebruuk van om tou ,t
dakvenster oet op 't dak te klouster,n, om te zain, of hai oãk hulp beroup,n kon.
Laip 'n man op weg te kuir'n. Knecht raip hom aan en vroug, oÌ e. ooli polesie
ien buun v¿as?

Jaowel," zee man.
"Nou," zee knecht, "as ie den zoo goud weez,n wol,n an woarschouw,n dei
eev'n, dat ze.op 't oov'nstoans (7) hier koom,n mout, den zo je drei rieke kooplu
'n groote dainst bewiez'n."
Man dee, wat hom vraagd was en dou polesie kwam von, dei moordenoars ien
sloap, zoodat zai heur makkelk mester word,n en boi,n kon, Heer,n en heur
knecht'n word'n no verlöst en kon'n heurs weegs goan. ?olesie deurzocht ,t haile
hoes, van onner'n tot boov'n. Onner dei draaiberjnyon' zai,n gat en doar lag,n
haile rommel dooie mensch'n ien; pardi.j (8) waz,n al bienoa Àaildal verröt en
pardij kon men 't aanzain, dat ze d'r nog maor kort ien leeg'n har'n

r. raakten. z. klein. l. eenigen, iernand.4. naar den kelder gegaan. 5.laadde.6.
inrammen, stukloopen. 7. dadelijk. 8. een deel.

(Provincie Groningen. Naar mondelinge overlevering opgeteekend door Joh.
oNNEKES.)'"

69. Van een student SINAT 999

Daar waren eenmaal drie studenten en die gingen uit reizen en ks/amen zoo ln
een land daar de vrouven toe de vensters uit lagen.

Terwijl ze daar door een dorp liepen' lagen de vrouwen er met het hoofd toe het

venster uit; en een student lachte daar een vrouw zoo b.liid aan en zrl hern Zii
gingen voort; maar de vrouw stuurde hem de meid achterna, die zei dat hii reis

bi; h""t ntoo* komen moest. De student ging met (r) in huis, maar daar v¡erd

hij geblinddoekt binnengeleid. Toen kwam hij bìj de vrouw en hij kr eeg daar van

allerhande lekkerniien. Bii het a{scheid zei de vrouv¡ dat hij er niet van moest

praten, en hij ging weer naar de andere studenfen.

benvolgenden dag kwamen ze weer voorbij de vrouw en de student en de vrouw
lachten weer blijd . Zr1 gtngen voort; maar de vrouw stuurde weer de meid ach-

terna en hij ging weer met in huis en werd geblinddoekt binnengeleid. Zebrach-

ten hem in een kamer die heel met zwart behangen vas; en er stond een ta{el, die

was ook zwart bekleed, en daar lag een zweerd op. Daar bleef hij, maar hij kreeg

niets te eten; enkel bracht de meid hem somtiids wat water.

Toen zei de meid tegen hem: "\Øij moeten hier vannacht beiden sterven."

"Zoo," zei de student, "en is er geen middel orn dat te ontkomen?"

Toen zei de meid: "Daar is geen middel om dat te ontkomen anders niet dan door

het kakhuis heen te kruipen."
"Dan moeten wij daar maar door," zei hij; "wij zullen malkaar er door helpen."

En zij gingen er door; en toen ze buiren het huis waren, gingen zij elk hunsweegs

De sruáent ging naar zijn andere makkers toe; en niet lang daarna reisden ze weer

mef malkander naar hun eigen land en hun eigen huis'

Toen gebeurde het eens dat de student die in dat huis was geweest met ziin vader

buiten de stad ging wandelen, en ze gingen daar in een herberg om een zoopje

te koopen, of wat anders. Terwril zii daar waren, kwam er nog een man en die

ging daar ook zitten, en die schikte al dichter en dichte¡ bij den vader en bij den

irudent. Op het lest zat hi, naast hem en hij liet hem eens snuiven. Toen zag de

student in de snuifdoos een mooi Portret, en dal v¡as zil'n eigen portret. Hij ging

nu met zijn yader buiten de herberg en zel dat hlj zlir' por:uer in de snuifdoos

had gezien.
Toen ze s¡eer binnenkwamen zei de vader: "Laat mii ook ereis snuiven."

De rolþsoerhalen in het tijd'scbrift Volþslzwndc

"' In feite betreft dit verhaal een Groningse bewerking van het twaalfde verhaal uit het

Boek van Trijntje Soldaats (r9ofi.
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"' Uitdoven.
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De man zei: "Goed."
En de vader zag het beeld.
Toen vroeg hij: "rùØat beduidt da¡ d.at d,aar zoo een beeld op staat?,,

t.*: ry" antwoordde, dat als ze een mooi -"rrr"h z"g"i, dat ze dat dan uit_
schilderden. ì{aar de vader geloofde dat natuurlijk niet å, ,"i, d"t het oiet *"",
was, en dat hij hem maar zol, zeggen wat de bádoeling *"r. To"r, vertelde de
man, dat het om zljn zoon te doen v¡as. De vader vroei of daar geen afkomen
aan was.
"Neen," zei de man, "daar is geen afkomen aan.,,
Toen stelde de vader voor, dat hij hem geld zou geven, en ð.at ze dan zouden
z.eggen dat zyn zoon gestorsen v¡/as. Dat ging aan ãn ze lieten het doodsbe¡icht
door de regeering onderteekenen en ze stuurãen den brief weg met den man, en
zoo bleef de zoon vrij.

r. Mee.

(Provincie Groningen. Naar een handschrift van omstreeks rgor_r80¿.),,,

7o. Van drie matrozen
Daar waren eenmaal drie matrozen, die waren verongeluk, *., 

""" 
,"hilJj;*

liepen en liepen al een dag of twee zonder bij een hiis te komen. Ze kregen al
erge honger, maar eindelijk zagen ze in de vene een lichr.
Daar liepen ze heen; en toen ze er bij kwamen, zagen ze dat het een kasteel was.
Ze schelden aan en de k¡echt kwam voo., Toen vioege ¡ ze oÍ ze hem daar ook
herberg krijgen konden.
"lk zal het aan mijnheer vragen,. zei deze.
De knecht lìep heen, en toen hij weerkwam zeì hij dat zij zouden maar in huis
Komen. ¿e grngen mer rn huis en de knecht b¡acht hen voort bij den heer in de
kamer.
lle:.wiil 

71i 
daar bij den heer in de kamer zaren werd hun niet gevra agð, of ze wat

eten wìlden-, en de een zag op den ander. Na een tijd kw"- ä" knechr en zetre
da¿r een Ìatelrie heen en hi.j deed daa¡ een vork, een mes, een telder (r) en wat
zouf, e.n zette daar een sroel bii. Toen ging hij naar den schoorsteen, haalde er een
stuk vleesch uit, waar het bloed uirliep, ; hij lag her op dat rafeltie; en ner zag
er uit als menschenvleesch. Daarna werd er een urou* iirrrrang.b. acht, die zal
er k¡eln uit als de geschilderde dood zoo bleek, en die werd diar brj d,at tafeltj"e
gezet. De vrourÁ/ nam een beetje van het vleesch en at dat op, en daarna werd ze

"'Bedoeld wo¡dt her Boeþ øan Trijntje Sold.aats. "; Bedoeld wo¡dt het Boeþ oan Trijntje Soldaøts.

De volþsoerhølen in bet tiidscbrift Volþshønde 6tg

weer weggebracht.
D€ matrozen waren nafl¡urliik bang en

dorsten niets zeggen.

Maar de heer zei: "Je hoelt niet bang te

s/ezen. Denk-je dat je hier in een moor-
denaarshuis bent? Neen! Praat maar vrii
ooof.
Toen werden ze v¿at levendiger, en de heer

vertelde: "Ik ben een scherprechter en het

is hier de mode dat als iemand overspel

me¡ een anderen man doet, dat dan die

man terstond doodgehouwen moet wor-
den en de vrouw hem dan opeten moet

Dat heeft die vrouw gedaan en we hebben

den man in den schoorsteen gehangen,

opdat hij wat langer duren zou, en we

snijden er maar dikke stukken van oPdat

hi.j zoo gauw mogelijk opkomt."
Toen 'werden ze veel vrooliiker en spra-

ken frisch door. De knecht bracht daarop

Compositíon et dessin de Tony Johannot
Geromantiseerde afbeelding øan een man

d'ie sProoÞjes øerteh
(Prentencollectie G.J, Boeleenoogen, ca. tgoo;

arc bief M ee lte ns l\stit ørtt )

ook voor hen wat eten, en dekte de tafel en bracht daar van allerlei lekkernijen

op, die zij zich lieten smaken. Toen gingen ze liggen te slapen, en des morgens

,àrrd"rr re *"", op en wilden weervoort. De heer ga{ hun wat reisgeld met en zij

reisden verder en bedankten den heer zeer vriendelijk voor de goede behandeling

die ze daar genoten hadden

r. bord.

(Provincie Groningen. Naar een handschrift van omstreeks rSoo-r8o4')'a

7r. van het Roovershol ÌiÍ 676 t'-LÍ 9t4
D'r s¡as rais ainmoal'n kastelain, dei bie nacht deur'n bosch ging Dou 'r'n en

(r) hen was, wordde hai'n stuk of vair kerels gewaar, die hom nait al te goud

veurkwam'n. Hai verschoelde hom achter 'n boom en zag, dat óe kerels op 'n

affier boom tou laip'n, woar'n dikke vlint (z) achter lag.

Ain van heur raip áreimoal: "Halleluja; vlaig oop'n!" en op slag kantelde vlint
overzied en d'r ks¡am 'n gat veur'n daag' woat zai aIIe vair ienkoop'n'
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Kastelain hai veur eersr eenoe zain en ging ziens weegs. Annerdoagsnachts even_wel was h¿i weer op ri.i oor"r.
Hai lruft nait la¡rh wachteir, of doar kwam,n kerels weer aan, laip,n op vlint touen ain riep weer dreimoal; ..Halleluja, 

vlaig oop,n!,,
Krekt as veurige kee¡ kantelde vliru overz"ied'en kerels wo¡d,n weer weg ien ,tgat.
Noa 'n toerke kwam,n ze d,r q¡eei oet_en ging,n vot. Kastelain wachtte nog'n. reut,. of ze ook terug kwam,n, maor ¿o" lt.i, ,rruril""iî.r. hai driesteschoun'n aan en laip ook op vlint of.
Zoo as hai 't lr"tr d"i anner-'n heurd har, raip hai ook dreimoal achter,nkanner;

"1"1]:]Iil 
"]:" "op'n!" 

en, ia wel, vtìnr Lr"r.l¿..", "^lrrt 
., s, Ul.ot.\astet¿ln k-roop er ren, stook.n lanteerntje, dat er oet veurzorg bie-hom stook.n

har, aan en ging hail-veurzichtig, vout/e veur vourre, verder. Hai kwam ien ,n holen zag vot wel, dat,t ,n roovershol v¡as. Overal i"r, t.orrto_, ston,n z"k,n mitgeld, meer as hai tel'n kon.
Hai docht: "Dat veur mie ook krekt zoo goud as veur joe, moatjes,,, nam ,n goues¡ouw op nek en ging noa hoes.
Annerdoags ging hai noa,n boer ien zien buurt en vroug om,n spientvat (3) teIain. Boer die (4) hom ain en hai gins noa ho;; .;;;:;; ;jå. ,t Spi",,tu"twordde ien regel b¡uukt om swierreetln of t" -""cr, "r, J? ãnotg-i"l ,_i"r*""lop boom. Doar bakte 'n ríeksdo¿er ren vast, zunner dat kastelain ,t vernam. l)oudei ì-mit meet'n doan har, brocht er't spientyat,.-g. lo", u;rr; al hail gouwrieksdoaler.
"Mien laive gortpot!" zeeder, "hou komt dei ¡ieksdoale¡ ien ,t spientvat? ,t Iskrekt, of kastelain aan ,t geld meet,n w"" t., -;r ,, ,pì""*".. St"Ír ¿"i d,, ,ooroem veurl"
Volg'nde nacht dee kastelain weer,n raais noa,t roovershol en houl nog,n gouedracht geld, nog veul meer as veurig. *o"1. Arrrr"rjo"g, gì"g'hü;*. 

"." U"*om t,spienrvar. Hai kreegr ,t ¡,ee¡ mit en d,r zar..Ë*;.Å;i;;"el ien om.Nasreurn grng ù/eer aan 't geldmeet'n en dizze ruais bleev,n er twei rieksdoalers
aan Doom v¿stzrr-n, der weer deur boer von,n en ien buus (¡) stook,n word,n."Dei blìkgat'.r!" zee boer bie hom zulms, ..1r". _"r, J *Jí """J g"ld _."t,r,west; d.a's ja zeldzoam! doar mou,k (6) meer van wair,n.,,
Hai ging noa kastelain tou en vroug hom op man of: .lìØoar mout,n ie ainrieks(7) mien spienwat veur brouk,n?,'
Joen spientvat?" hakkelde kastelain, ..woar ik joen spienwat veu¡ bruuk,nmout? Och, dei, wel dei mout ik bruuk'n veur... ¡r",r..".åpp.lr -".t,rr.,,"Zoo," zee boer, "ik dacht anners, of ie hom ook ,r;Àri;i;;;".n om joen

geld te meet'n."
"Geld meet'n, geld meet'n, hou koom'n ie doar zoo bie?" vroug kastelain.

En keek raar op, dat boer lont rook'n har.

'Ja," zee boer, "ik heb al tou tweimaol tou geld op boom van sPienrvât von'n en

dat het mie op 't ìdee brocht."
"No," zee kastelain, "om joe de zuuvere -¡r'oarhaid te zeg'n: ik meet er ook mien

geld mit, moar ie mout'n 't maor nait verder vertel'n."
¿Nee," zee boer, "das goud, moar hou koom'n ie aan al dat geld?"

"Och," zee kastelain, "dat heb 'k maor veur 't hoal'n."
"No," zee boer, "'k mog wel lied'n, dat'k er ook zoo veur ston; kenj'mie dat

kunstje nait leer'n?"
"Jao wel!" zee kastelain, "ik zel joe't wel wiez'n; koom mör'noavend om elf uur

mao¡ bie mie aan, den zel'n wie elk 'n goue dracht hoal'n "
Dat ging aan, boer houl kastelain o{ en zai houl'n elk'n goue pong (8) geld oet

't roovershol.
Dou roovers terugkwam'n, markt'n zai, dat er gounent (9) bie zak'n west har'n

Doar waz'n zai noatuurelk niks op gesteld en zai legd'n mit 'nkanner over, hou

zai dei ongenuigde gast'n't best Yang'n zol'n. Zaí zet'rthier en doar ien heur hol
stik'n van stark kramdroad (ro) en ging'n dou weer vot.
Onnertusschen har boer, dei v¡at hail begeerliek oewal'n was, docht: "Ik ken nog

best wat geld bruuk'n; ik goa d'r van nacht weer op of en ken kastelain er wel

bie mist'n."
Zoo gezegá, zoo gedoan. Hai kvam ien't hol, maor har ongelukkig gain licht
mitnoom'n, zoodat 't nait lank duurde, of hai har hom ien strik'n vasttuurt (r r)
en kon nait weer lös koom'n, hai mog wrik'n en ûek'n zoo veul as hai wol.

Noa 'n toerke heurde hai, dat roovers terugkv/am'n. 't Swait brook hom oet van

ben¿u¡vdhaid en hai kroop achter'n poar zak'n mit ge.ld.

Dou roovers ien't hol kwam'n, zag'n ze op slag, dat er wat mit heur strik'n te

doun was. Zai ging'n aan't zuik'n en von'n al hail gouw heur man.

'Zle zoo," zied'n ze, "vogel ien knip, dat ja best; doe zelt ons nait weer lastig

val'n, moatje; doar zel'n wie veur zörg'n!"
Boer jammerde en schriwde moord over hoalstok (rz), maor roovers kreeg'n

hom, legd'n hom op 'n toavel en sneed'n hom ien vair stuk'n, dei ze ien 'n houk

van 't hol gooid'n.
't \Øordde noatuurelk gouw nrchtboar ien dei buurt, dat er maor zoo ainsklaps

'n boer weg word'n was. Ain zee er dit van en anner dat en 't haile loug (r3) was

ìen weer, om hom weer op te zuik'n. Hai wordde nar'ns (r4) von'n.

Kastelain docht er 't zienent van en besloot zoak taís op zien aig'n holtje wat

noader te onnerzuik'n. Hai ging's nachts weer nao 't roovershol tou. Dou'r d'r
was, stook 'r zien licht aan en keek veurzichtig om hom tou. Dou zag er al dei

strik'n en 'n ooeenblik loater von' hai ook dei vair stuk'n van boer"a Vloek (verzachting van bliksem).
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as joe dat meer opbreng'n ken, as swieg'n."
"No," zee boas, "dat ze'k nait anners zeg'n, maor ik denk nait, dat ie mie veur't
proat'n zooveul geev'n wil'n, as 'k al ien buus heb veur't swieg'n,"
"Houveul hei-j' den wel krieg'n veur joen swieg'n?" vroug roover.

"Honnerd gul'n," zee boas,
"Ik geel doezend veur 't proat'n," zee roover.
"Dat ken'k nait ofsloag'n," zee boas, deì as 't er op oankwam op zien woord
ston' as 'n boer op 'n bos wortels, en hai vertelde, hou hai zien honnerd gul'n
verdaind har.
'Zie zool" docht roover, "no wai'k (23) genog; wie zel'n dei dorische kastelain

wel krieg'n."
Hai ging weer noa zien kammeroad'n, vertelde wat hai heurd har en legde mit
heu¡ over, hou ze d'r rnlt aan zol'n,
Zai besloot'n kastelain ien zien aig'n hoes op te zuik'n, den kon'n ze hom doa¡
van kant moak'n en mitain't geld, dat hai heur ofhoald har, weer mitneem'n.
"'t Beste was," zeed'n ze teeg'n 'kanner, "dat zai 'n dikke (24) woag'n ofhuurden,
en doar vair groote voat'n oploadd'n; den kon'n ze elk ien 'n vat kroep'n en zoo
noar harbarg vourd word'n, zt¡tner dat er 'n moudersmensch wat van gewaar

worde."
Dat ging aan, 't kostte eerst nogal wat moite om 'n vourman te vien'n dei nait
vies was van'n smerig baantje, maor ien't en von'n ze doch ain, dei heur veur
'n goue handvol geld noa harbarg breng'n wol. Hai kv¡am mit zien woag'n mit
voat'n op 'n afsprook'n ploats en roovers kroop'n elk ien 'n vat. Dou vour hai

mit zien vracht noa harbarg en vroug of hai doar wel sloap'n kon.
"Dat ken wel," zee kastelain, dei d'r gain arg ien har, dat zoak nait pluus was. D'r
was nog al drokte ien jachrwaaid (z¡) en gonnent (26) bleev'n nogal lank zit'n te
pink'n. Kastelain mos noa'n toerke eev'n noa boet'n, om wat woater looP'n te
loat'n. Hai ging teeg'n woag'n aanstoan en dee zien bosschop. Ain van roovers

vernam hom en mainde, dat 't vourman was, dei zooas afsprook'n was heur
woarschouw'n kwam. dat allens ien rust en 't volk noa bed was.

"Is lucht schoon?" vroug roover zacht, "ken'n wie d'r oet koom'nl"
Kastelain, 'n looze sliepert, begreep op slag, wat er aan hand was.

Hai verannerde zien stem v¡at en lusterde (27) terug: "St, st! nog nait, d'r zit'n
nog 'n stuk o{ wat ien jachtwaaid; ie mout'n nog 'n beetje geduld geev'n."
Dou ging er weer ien jachtwaaid en raip 'n stuk of wat van zien gast'n apart, dei

hai ienlichtens (28) ga{ en vroug, o{ zai hom help'n woI't. Zai beloofd'n hom
dat zai hom bokje stoan (29) zol'n, en dou ging'n ze mit'nkanner hen, overvol'n
vourman en bon'n hom goud stevig vast. Hai mos opbiecht'n, wat hai van zoak
v¡ist en dat dee hai. Dou ging kastelain hen en kookte 'n groote keesketel vol
eulie. Dou 't goud kokende hait was, ging'n ze d'r mit noa woag'n en goot'n 'n
goue rommel deur't spongat van ieder vat. Roovers begon'n te jammer'n as 'n
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'Doe bis doar lelk te moat (r5) koom,n,,' zeeder, die (16) stuk,n re¡,n zak en
¡alp er mtt vot.
Dou e¡jen I loug kwam, zaghai dat,n schoumoaker nog drok aan ,t wark v¿as
en coarbte zong as n ltes¡er.
"Hou no, boas, nog op loat'n oavend aan ,t wark en doarbie zoo vrooliek?,,
'Jao, man," zee boas, "ik ben aan ,t geld verdain,n, en den gaait mie ,t altied
krekt noa kop."
"lØeeje (r7) ook wel wat geld van mie verdain,n?,, vrous kastelain
"\lel geern, m¿n!" zee boas, ..woar mit?,'
".Dat ze'k joe zeg'n," zee kastelain, ,.maor 

ie mout,n d'r gain woord van vertel,n,
dat mout'n ie mie mit hand en mond beloov'n.,'
'Doar huif ie gain zörg ien te hem,n,,, zee boas, ..as ,k 

er war oan verdain,n ken,
ben'k zoo gesloot'n es 'n boeskool (rg) van drei bload'n.,,
"7ìch rais," (r9) zee kastelain, ..'k heb hie¡ ,n dooie kerel ien zak en dei is ien
vair stuk'n..As 

-ie 
dei rai netjes weer ien ,nkanne¡ flik,n mit pikdroad, den ze,k

joe honnerd gul'n geev'n."
"Da's akkoord,' zee L>oas, "geef mie kerel maor op en koom mit ,n poar uur
weerom, den zel er zoo knapjes aan 'nkanner lapt weez,n dat gain mlrrrch 

",meer van zain ken."
'No," zee kastelain, "da's best, heur, doar hei_je (zo) kerel, maor mondje dicht,
heur"
"Doar ken-je op reek'n," zee boas en reeg dapper mit zien dooie kerel aan ,r
vark.
Kastelain ging noa hoes en dou '¡ mít ,n poar uur terug kwam,.was Doer weer
krekt zoo goud, as er altied west har, behalve d^t ", giin leev,n meer ien was.
Kastelain trok hom wat van klair (zr) aan dei hai oet ,r Ëol mimoom,n har, stopte
hom wee¡ ien zak, gaf boas zien honnerd gul,n en girg mit zien vracht op såp.
Hai mouk, dat er dicht bie ploats kwam, waar boeiwãond h". 

"n 
do" *ãrk å,

zak oop'n en gooide boer ien sloot, zoodat dei hom von'n, denk,n zol,n, dat hai
bie ongeluk ien sloot omhals koom'n was.
Dou roovers ien heur hol kwam,n, zag,n ze, dat er alweer ain ien west har en dat
stuk'n van boe¡ ook vot waz'n. Ain yan roovers har ,n bosschop (zz) ien ,t loug
en ks/am zoo 't hoes van schoumoaker verbie. Boas was weer årok aan ,t v¡ark
en zong, d,at't 'n oard har.
"ì[el, boas," zee rooyer, "wat ben-j,.ja vroolìek; heil' ,n goue dae moakt?,,
"'n Besre, man, heur,'n beste; mien levent eain beter.,. 

-
"Zoo," zee roover, "ie moak'n mie neisgierig, man; biech¡ rais op; hou het hom
dat toudroag'n?"
"Nee!" zee boas, "'k ken swieg'n as 

,n mof, as 't weez,n mout en ,k 
e¡ wa¡ aan

verdain'n ken."
"Dat zel wel zoo w eez'î," zee tooyer,.imaor ie ken,n doch ook vast wel p¡oat,n-
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": Sfuitkool (brassiø oleracea; tot de familie behoren witte kool, rode kool, savooiekooÌ
en spitskool).
"6 Dir,is een samenvatring v_an de vertelling van melkveehouder Dirk Schr.rurman, opge_
tekend door C. Bakker; zie Meder.:.oor. p. 289-¿9o, cBAKoz22.

De oolþsz,erhalcn in bet tijdscbrift Volþsþønde

zz. Van Eldert en Brandert SINSAG 16I & SINSAG ]II
En nu zal ik je een vertelseltje vertellen dat echt gebeurd is, want de bewìizen zi¡n

"z Sâmenv¿tting van de optekening doo¡ C. Bakker bij een informant uit Uitdam; zie

Meder zoor, p. 37 3- 17 4,aBlr<39o.

Verte lcøhøwr in Ned.erknd.

swien dat ringd (3o) wordt; maor zai deed,n al hail gouw,t swieg,n d,r tou en
verbrand'n ien dei kokende eulie
Annerdoags ging kastelain noa börgemeester en gaÍ zoak aan. ,t Roovershol
wordde on¡rerzocht en leeg hoald, en ,t geld kwam ãan gemainte. Dei lait er fiks
wat veur doun en zoo kwam't geld, dat op 'n oneerlieke menair bie,nkanner
brocht was, op 'n eerlieke menair wee¡ onne¡ mensk,n.

r. eind. z. steen. 3. spint, maat. 4. gal- ¡. zak. 6. moet ik. 7. eigenlijk g. zak. 9.
menschen. ro. koperdraad om te krammen. r r. verwa¡d. , r- -oã.d "r, 

b."rrd. ,3,
dorp. r4, nergens. rt. re pas. ú. deed.. ry. wil-je. rg. kabuiskool,,¡. 19. zre eets.
zo. heb-je. zr. kleeren. zz. boodschap. 23. \Øeet ik. 24. groofe. 25. gelagkamer.
26. sommigen. 27. fluisterde. z8 inlichtingen. 29. hijstaan.3o. geringã (dãor den
neus om her wroeren te belenen).

(Provincie Groningen. Naar mondelinge overlevering opgeteekend door JoH.
oNNEKES.)

Varianten. Het vertelsel komt overeen met het bekende verhaal van Ali Baba en
de veertig roovers uit de ¡oor Nacht. ln onderdeelen afwijkende lezingen van het
verhaal zijn in verschillende súeken uit den volksmond opgeteekenJ. Vergelìjh
ook cn:lm' Mlìrchen,N" trz, en de Anm. in Dl. III. zzr.
Ik vermeld hier nog een paar varianten uir Noord-Holland.

In de eerste'.6 is de hoofdpersoon een kleermaker, die in het bosch verdwaalt
en derden roovers in een hollen boom ziet kruipen. Hij volgt hun voorbeeld
en koopt voor de meegenomen schatten een herÈerg 

"rr'i, 
lro-o.t""r, in goeden

doen.
Een poos later vertelt hij het gebeurde aan z:gn 6roer den schoenmaker Deze
gaat naar het bosch en ziet ook de roo¡,ers in den.hollen boom gaan, maar hij let
er niet op, dat er maar twaalf uit vandaan komen. Toen hi.l dus naar binnen ging
werd hij door den roover die de wacht was blijven houden gevangen genomen. t
Avonds biechtte hij voor den hoofdman alles op en verteldeãat hii nieìs had weg_
genomen, maar dat dit door zijn broer was gedaan; want hij hoopte zoo doenáe
vri.j te komen. Maar dar was natuurlijk mis; Hij werd even goed opgeharrgen.
Toen besloten de roovers het ook den herbergier betaald re-zetre¡. 

'
Ze gingen dus op een goeden avond mer hun zessen, ìeder met een grooten mand

bij zich, naar de herberg. Daar vroege n ze, ol ze er vernachten konden Dat kon;

ze moesten hun manden maar zoo lang in de schuur zetten. De roovers aten en

dronken goed en waren heel vroolijk. Onderwijl moest de meid eens een turfie

halen en toen ze in de schuur kwam meende ze te hooren zuchten; maar ze ontgaf

het zich.
Maar een poos later toen ze weer in de schuur moest wezen, riep een stem uit de

mand: "Benjelui al klaar?"
"Nee, nog niet," zei ze; ri'aar zlj naar den baas en hem alles verteld! Toen stuurden

ze natuurlijk gauw om de politie en zoo werden de roovers allemaal gesnaPt'

In eene andere lezing"z ziet een houthakker de roovers niet ver van zich stilhou-

den.

Het *aren twaalf man en de opperste riep: "Seezaad open u!"
Opeens ging een groot valluik open en zullie er in.

Toen zei de Opperste weer: "seezaad sluit u!" en het luik ging dicht'

De houthakkeiãoet dit na en komt als een rijk man thuis, hij gaat dan in de stad

wonen. Hij vertelt weer aan z:4n broer hoe hij zoo rijk geworden is en deze kan

niet laten zijn geluk ook eens te probeeren.

"Maar," denkt hi.j, "ik zal slimmer wezen: ik zal een ezel meenemen; die kan meer

drasen!"
Hij-vindt het luik en roept: "seezaad open u!" maar nadat hii met de volle zakken

ìü/eer naar buiten vrou, was hij vergeten wat hij roepen moest.

Hij riep al: "Koolzaad open u! Raapzaad open u! Mosterdzaad open u!" maar

dat gaf natuurLijk niets.
Vas hi; nu maar op het idee gekomen om het ABC te volgen, dan was hii na

A-zaad enB-zaaà al heel gauw aan C-zaad gekomen en gered geweest, maar nu

zat hi gevangeî. De roovers vonden hem en maakten hem natuurlijk van kant

Toen hij na vier dagen niet terug was, ging zijn broer hem zoeken en die vond

eerst dié ezel loopen dwalen. Toen ging hij naar het luik en, jawel, in het hol vond

hij zijn broer Iiggen en hi.l tilde het lijk toch op den ezel en bracht het thuis en

gáf ,i¡nbro"t een eerliike begrafenis. En na dien tijd is hij nooit meer ìn het hol

geweesl.

In deze lezing ontbreekt dus evenals bij GRIMM het laatste deel van het verhaal
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er nog van te zren; zooals je straks hooren zult.
Op de plaats die nu het Elderrsveld_ heet woonden voor honde¡den jaren eenv.ader en zijn zoon, die Brandert en Eldert heetten. Z" *rr"å"""i" 

""" hol onder
-.-den 

Brond en het waren griezelige kerels, voor;r. _"_*J".iL v¡as. ()m re'q¡eten ol er iemand in aantocht was hadden ze een touw d_"r, ou". d", *.ggespannen. Kwam er nu een mensch of een wagen voorbij, dania"lde het touween schel over die in hun hol hing. Fld"rt 
"r, 

Br".rd".t k*å.r, a"îlroo. a",, a"gen keken of er wat te rooven .,ie! ieder die nier gr.Jd"[;;;;ld wou gevenwerd,dood gemaakt_ en het geroofde ,ilu", 
"r, iouá a.;;;;""r" onder dengrond. Dat spelletje hadden ze al heelen tijd uitgåhaald, ,;.;;;o een keer eennuvere (r) rneid.voorbij hun hol kwa- o-.n"".'Norg,, g^ 

". 
ii t*pregen hertouw, en Eldert kwam buiten en greep haa. bij de keei Må. to* hi¡ ,"g, d"t h.tzoo'n luverv¿jchr (z) was, kon hij het niet over ,;.f, 

"..t 1;i." ,_ haar te ver_moorden en hij nam haar dus mer naar het hol. D* *", h;;i:;";iniet naar denzin van den ouden man en Brandert zej dat ze doodg"_""k; _;J;r v¡orden zoogoed als de rest, omdat het veel te gevaarlijk was h""; ," b*; i.;. .Loo 
kregen

ze ruzie, want Elderr wou haar voo¡ zijn wijf; en het eind *", dæ Brand"rt -o.rt;ïi:i"î#ii"jJjfj.*x;uff "oot"-"'t""ã*g"""d"""o-
Van toen af bleef er altijd een van de kerels in het hol, omdat ze bang waren datze wegsluipen zou, en ze werd heel nauw bewaakt. M;,;;;;;" tijd bij hen

iö"'.Tii1,:',#i"ïäiïî:ililï".ï:;ff 
.å.:ïl;{#*ltj:

1ll::o Tro ars ze roopen kon, ging ze op de vlucht. Maar Eldert, die in de buurt'was, zag haar gaalr en vloog haar ¿chterna. Ze was hem echter een heel eind voor,en eer hij haar kon inhalÃ had ze een huis,be¡eik; ;;;; il';:." d,. In zìjnwoede nam Elden zijn bijl en smeet h"". ¿i" 
""t 

,"rr," 
"r, 

aiJïi,il",..""rr, ."g.r,
9: 

baanderd,eur (j). en de bijlsìag is ,"g.nroo.Jig ;[;;;:"""'
roen verrelde ze naruurlijk alles wat er gebeurd was-en de scholte e) met zijndienders gingen op het hol a{ en ,. ,r"-ãr, nld.rt g"o"rrg"rr;lr, ì_ri"ì l"rrg a""rrr"kreeg die zijn verdiende loon. IØant ze sloegen hemiijn Låp-"¡. ir" ï". _"" ¿",voortaan van die moordenaars bevrìid-

En als het nou avond wordt dan kun_je o-p het Fldertsveld de witte wijven zienzweven. Dat zijn al de arme menschen dìe Eldert .n B."r;"r; ;;; vermoordhebben.

r. aardig, mooi. z. meisje. 3. schuurdeur.4. schout.

(Drente.In r89o door eene bejaarde vrouw uit de herinaering opgeschreven.),.s

Varianten. SINSAG 16r

In eene andere Drentsche lezing heeten de roovers

Ellert en Brannert en wordt gezegd dat hun hol te vin-
den was tusschen Zweeloo en Schoonoord. Het meisje

had groene rogge gesneden op den esch (r) toen Ellert
haar gevangen nam. Hij dwingt haar zlin vader dage-

lijks te scheren en zrj maakt nu tijdens zijne afwezíg-
heid gebruik van het scheermes om dezen te dooden.

Overigens is het verhaal hetzelfde. De biil vliegt in den

drempel van de huisdeur, waar dit nog zichtbaar is. "r

r. bouwland.

In eene derde lezing gaan Eldert en Brandert, nadat het
meis.je reeds een jaar in het hol is en zij dus meenen

haar te kun¡en vertrouv/en, samen uit. Het meisje

neemt dan de vlucht. E.ldert en Brandert gaan elk een

anderen kant uit om haar te zoeken. Eldert haalt haar

bijna in, smijt met de bijl, maar raakt alleen de deur van

het huis waarin zi1 vluchl Vewolgens worden beide

moordenaars gevangen en otthoofd.

73. Van den soldaat en den koning
Er was eens een heer in het bosch verdwaald. Het was al

I n Grofmøtters M ârch enreich,

Nach einer Zeichnøng oon Hermann
Vogel (t88).

Geïd,ealiseerde afb eeld íng van een

groonnoeder als sprookj esø etelster
(Prentencollectie G.J. B oekenoogen,

ca. ryao; Meertens It stitlaøt)

A'r gtz
donker en hi.j zocht

naar een plaats waar hij overnachrcn kon, maar nergens zaghtj een lichtje Zoo
yoortloopende kwam hem iemand achterop; dìe zag er armoedig uit, maar de

heer was toch blij dat er iemand v¡as die hem misschien den weg kon wijzen. Hij
vroeg dus waar hij naar toe ging.
"\íe1," zei dê ander, "ik moet naar de stad daar de koning woont."
"Nou, dan gaan we samen," zei de heer, "want daar moet ik ook wezen. Maar ik
zolr zoo zeggeî, wat moet .iij bij den koning doen?"
"O," zei de man, "ik ben zooveel als een oud soldaat en nou ga ik den koning
om pensioen vragen."
"En denk-je dat de koning je dat zal geven?"
"Als hij het niet geeft, dan smijt ik hem den steen dien ik in me zak heb in zijn
gezicht!"
"Dat zou ik niet doen," zei de heer, "want dat kon-je wel eens je hagje kosten."

"3 Ingezonden door S.C. Timmers_Groothuijs.
"e Samenv¿tting vân de versie van LJ. Heerma van Voss Lesturgeon.
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'r'Gevâreenis.

"" Ve¡telã¡ is een bejaarde informant uit Uitdam; zie Meder zoo r, p. 369-37o, cøt'to384

649

'Dat kan me niet schelen.,, zei de soldaat, ,.w¿¡r 
als ik geen pensioen krijg, ga

::jhlj:,""1,""ï.*n 
honger en a*;, r'., m; iì,,"iåi".iïn", u.o, -""i",;r.

Zoo wand.elð,Ln ze al pratende door en kwamen eìndelijk aan een herberg.

ff"ilåtr ilffiïiliï"å3iï:::::l o"a' -";Jä'la' åä* 
-"","r'ã", -",

;r rj*. m:t,'"', ;åT".Tii.trí",,.#"J ;;; ;1=
,r-.3L1^:l::nt* t;en tijd meer omweg te_ gaan, aÌs ze dat hadden gewild, wantoe foovers stapten binnen en q
yhap grng aan rafel ,i,r.", 

"" 
iJ;l:"b1t'rîo'"t#* 

avond!" en het heete sezer-

r#5=Ïi j,î'Ë-;"t::::::iî::i,::m:*m-"?:J:,Hl
Dat gebeurde. Nou had de meid stilletjes tegen_ den soldaat gezegd, dat als de

ËJr;!iìï::ï;:*;'"ïË:iJ"'."fi *rj:ry1,ru;it::"ri"î*ti:i
anderen op zijn toonen t.aote.

i)ffi:Ï,'#'¿: 'jd"' 
daclt hij, dat (r) hij geert me een krap tegen de ramp, dat

"Berg-je," riep hij regen den he
j; j;5 " il;": .il*"' ;;!ll ii Tï,ill,3iff åxJî åi":ïÍ î"ïï#
T.:_ljj-"T **,¡ep hij de meid en zei: -Reddei nou dat boeltje ers een beetje

;..Hli;Í:!:i'lrn:.,t%:+il;î:ïî:t*1{::îttI:::j;";".i
nooit zoo goed afgeloopen. Maa:

;1; ¡r< 
morren die,, ,r.",, -,.. i''å];ï i:;ä::"ren 

raad geven mag, dan

^i;il: ,:iff#îi?".i:;::r:':l koning ajs ik.geen pensioen krijg."
¡i;ã. ¡"""¿. i"r"";;:iå"" ,: "t"' 

den volgenden dag waren ze bijtiiáã weer
de besre herbe.s e; dffiä;;ii#:stad en daar ging de soldaat in âe eerste

'iì:i.i:i'T li:t^î"iï.';înt::l:ersten minister bii zich komen en zei:
komenoÅrni j;;;;ffi ;;"::iff :TÍi,r"#L',î;Tj:.1îm;'X
er soms afgedankte soldaten kom
geen geval krijgen.' 

tn om Pensroen' zeg dan maar dat ze dat i¡

Toen nu cle soldaat in de herberg gehoord had hoe laat de koning gewoonlijk te

spreken was, stapte hij op het paleis af. Hij vroeg om een audientie en een lakei

bracht hem in de zaal waar de eerste minister was. Deze had zoo'n mooi pak aan

dat de soldaat natuu i.jk dacht dat het de koning zelf was, te meer nu de mìnister

niet zei dat hij zich vergiste. De soldaat deed dus een heel verhaal van wat hij

als soldaat in de lange iaren waarin hii den koning had gediend had gedaan en

hoe hij nu was afgedanlt en armoede zou moeten liiden als de koning hem geen

pensioen gaf. Maar de eerste minìster dacht aan wat de koning gelast had en hij
zei dus, dat het hem speet, maar dat hq geen pensioen kon geven. Toen vroeg

de soldaat of hij dan van honger moest sterYen en oÍ zijrt dappere daden dan

geen belooning waard waren? Maar de minister zei, dat e¡ zooveel betaald moest

worden en dat er voor pensioenen geen geld meer in kas was Toen vroeg de sol-

daat nog eens, of de koning dus geen pensioen wilde geven. En toen de minister

antwoordde, dat hij dat in geen geval kreeg, toen haalde onze vriend zijn steen

uit zijn zak en smeet den eerste minister daarmee vlak in zijn gezicht' Je begrijpt

wat dat voor consternatie gaf en dat het niet lang duurde of onze soldaat zat in
de Drovoost'r'.
Maar het liep beter voor hem af dan hij had gehoopt. Want de koning hoorde van

het geval en hij wist ook dat de soldaat zich den vorigen avond in het roovershuis

zoo dapper had geweerd. Hij liet onzen vriend dus dadelijk voor zich komen.

Dat gebeurde. Maar hoe vreemd keek de soldaat op, toet hij zag dat de koning

niemand anders was dan de heer waarmee bij in het roovershuis was geweest!

Naruurliikwerd hìj er toen schitterend voor beloond dat hij den koning het leven

had gered, en tot zijn dood mocht hij aan het hof blijven.

\. zooaaL

(tJitdam (\laterland). Naar mededeelingen van den heer c. BAKKER te Broek in
\Taterland, die het verhaal in r9o3 uit den volksmond opteekende.)'r'

Varianten. In eene andere lezing, uit Broek in \Øaterland, wordt verteld dat een

sergeant jaren lang in het leger had gediend, zonder verhoogd te worden; anderen

werden hem altijd voorgetrokken. Dat begon hem eindelijk te verdrieten en hij

liep dus weg. Zoo komt hij in een bosch en ontmoet daar den koning, die aan

h"i j"g"tr *"r geweest, maar bij het vervolgen van een hert van zijn gevolg afge-

raakt en heelemaal verdwaald q/as. De sergeant weet niet dat het de koning is en

vertelt dat hij gedeserteerd is, omdat rnen hem in het leger zoo onrechtvaardig

'r" Tenen.
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behandelde; en hi.j doet een boekje open van al de misbruiken die hij bij het leger
had opgemerkt. Zoo komen ze dan in de rooverherberg.
De meid waarschuwt hen en de sergeant zegt tegen den koning: "Als we aan het
kaartspelen zi.ln en ik trap je op je toonen, blaas-jij dan het licht uit, dan zal ik
ze wel te grazen nemen."
Maar terwijl ze zitten te spelen loopt de hond over den koning zijn voeten. Deze
blaast het licht uit en de roovers beginnen te vechten en te schreeuwen. De koning
vliegt in den schoorsteen, maar de sergeant grì.jpt zijn sabel en slaat er zoo op los,
dat de roovers om vergiffenis vragen en bebloed en wel aftrekken. Den volgen-
den morgen gaat de sergeant met den koning naar de stad en deze raadt hem aan
om toch maar weer naar d.e kazerne terug te keeren, omdat hij roch wel zag dat
het zwervend leven ook niet ¿lles was. Dat vindt de sergeant ook en hi1' gaat dus
naar de kazerne. Maar hij is daar nog niet lang of er komt een boodschap van het
paleis dat de sergeant voor den koning moet komen. Deze schrikt en denkt dat
men verraden had dat hij gedeserteerd was; maar er is niets aan te doen; hij moet
mee. Zoo komt hij in het paleis, en de koning vraagt of hij hem niet meer gezien
heeft; toen herkent hij zijn reiskameraad. FIet spreekt van zelf dat onze sergeant
verhoogd werd, maar de koning zei, dat hij nu ook zorgen moest dat de fouten
waar hij van gesproken had spoedig verbeterd werden.'¡¡

Ver¡vante vertelsels zijn ook elders bekend. Zie b. v. cRIMM, Märchen,N' ry9,
en KOHLËR, K¿ Schriften I, p3.

24. Van Lomp-en-plomp

Jaap N., die nou al .lang dood is, heeft me oftig (r) verteld wat ik je nou zal vertel-
len; hij was op het lest van zijn leven veerschipper, maar vroeger had hij op zee
gevaren. Eens dan dat hij weer uitgezeild was, hadden ze ook een matroos aan
boord die zoo sti.jf was als een deur en zoo moeili.jk in zijn bewegingen, dat ze
hem Lomp-en-plomp noemden. Als hij in den mast moest klimmen, zakte hii
weer naar beneden en als hij over dek liep was het of er een zoutzak aankwam.
Toch mochten ze hem graag lijden, want het was een goeie kerel.
Het schip had een goeie reis en zoo kwamen ze eindelijk in het vreemde lan{;
of het Amerila was of de Oost, dat weet ik niet meer. Daar gingen ze dan aan
land en zoo k'v¡amen ze voorbij een herberg, waar allerlei soort van sabels buite¡r
hingen. IØie nou die sabels aanraakte moest met den schermmeester vechterì om

to guroen.

'' Sâmenvâttirg vân de vertelling ,'an melkveehouder Dirk Schuurman, opgetekend door
C. Bakker; zie Meder zoor, p. z8¡-286, cBlr<o2r8.

De oolþsperhalen in bet tüdscbrift Volhskwnd,e

Toen Lomp-en-plomp die sabels zag, nam hij er een van in zijn hand en most dat
sabeltje ereis bekijken. Maar daar werd hem niet veel tijd voor gelaten, want op
slag kwam de schermmeester buiten en wou vechten.
De kapitein, die er ook bij was, had medelijden met Lomp-en-plomp en zei tegen

den schermmeester: "Laten we het afmaken voor / z¡,-. Je ziet toch w.el dat dat
geen portuur voor je is:.le zult hem kort en klein hakken!"
Maar er hielp geen lievemoederen aan: de schermmeester wou en zou vechten.
Ze spraken dus af, dat Lomp-en-plomp den volgenden dag met hem zou scher-

mulseren.
Zoo gingen ze dus weer naar het schip. Maar toen het den volgenden morgen ti.jd
q/erd om op weg te gaan en Lomp-en-plomp uit zi.jn hut kwam, wisten ze nie¡
waf. ze zagen. \Øant in plaats van den lompen, loggen matroos, dien ze kenden,
zagen ze nou een flinlen jongen kerel, zoo kwiek en zoo lenig als de beste. En hij
had enkel een dun zrjden pakje aan, en op zij droeg hij een sabel met een gouden
gevest. Toen ze naar de herberg gingen, deed hij wel tien keer haasie-over over
den kapitein zi.ln kop. En toen vechten natuurlijk. Maar, och Heere! de scherm-
meester, die het zoo gemakkelijk dacht te winnen, kwam van een koude ke¡mis
thuis: hij kreeg er duchtig van langs!
Op lest zei Lomp-en-plomp: "Als je.le nou gewonnen geeft, dan houd ik op;
maar zeg-je nee, dan rijg ik .je er aan, vant ik heb je al wel zes keer kunnen
doodmaken."
Dat had de schermmeester wel gemerkt; dus hij ga{ toe en moest de uitgeloofde

¡o gulden aan Lomp-en-plomp afdokken.
Toen ze weer aan boord kwamen riep de kapitein hem bi.j zich en zei: "Nou moet
je me ereis zeggen hoe jij op eens zoo veranderd bent."
En toen ve¡telde Lomp-en-plomp, dat hij eigenlijk een rijke knaap was, die
ongenoegen had gekregen thuis en daarom was weggeloopen. En omdat hij niet
bekend wou wezen, had bij z¡ pond lood in iederen schoen gedaan en stijve
kleeren aangetrokken, en daarom was hij altijd zoo lomp en plomp geweest.

r. dikwijls.

(Uitd,ønz (Vaterland). Uit den volksmond opgeteekend in rgoJ).'ra

'ra Optekening bij een Uitdamse ve¡teller door C. Bakher; zie Meder zoor, p,i7o-37r,
cBAKoJSt. De persoon die met Jaap N. wordt aangeduid is Jaap Nadort uit B¡oek in
''Ùlate¡land.

:j
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hij: "Dan spreek ik den jager vrij, want dat is heel begrijpelijk dat de gans liever
in de vrije lucht was. Maar de bakker betaalt me 5oo gulden boete, omdat hij niet
beter op een ander zi.jn goed gepast heeft; en de juffrouw geeft me zooo gulden,

omdat ze door de buitendeur open te zetten gemaakt heeft dat een gevangene

ontsnaPpen kon,"
Zoo q/aren er ten minste twee over het von¡ris tevredenl maar hoe de anderen er

over dachten zal tk je maar laten raden. Anders: die het het laatst verteld heeft,

Ieeft nog.

(Broek in Waterland. Uit den volksmond opgeteekend in rgor).'i6

76. Van roovers in het bosch SINAT 999

Je weet wel dat het geld versturen vroeger niet zoo gemakkelijk ging als tegen-

woordig. Je hadt toen ook nog geen bankbiljetten en als je dus een hee.le som geld

bi.j je hadt en het lastig was die in een zak mee te dragen, dan droeg-je het geld in
een leeren riem om ie liif.
Nou was er in dien tijd ereis een notaris die naar een andere Plaats geld te brengen

had. Het v¡as een heele vracht en het was nog gevaarlìjk ook, want hij moest door
een dicht bosch, waarin ze zeiden dat roovers waren,

Maar zlln zoon - een groote sterke kerel - zei: "Geef het mij maar: ik ben niet
bang."
Hij verdeelde het geld dus over verschillende riemen en bond die om zijn lijf en

zljn armen. Toen zadelde hrl zrln paard en ging op reis. Tegen den avond kw.am

hij bij een kastelein die vlak bij het bosch woonde. Het was winter en er hing
een leelijke sneeuwlucht en het zou denkelijk wel onweer worden. De kastelein

raadde hem dan ook sterk af verder te gaan, te meet omdat het zoo onveilig was.

Maar omdat het geld er op tijd wezen moest, bes.loot hii toch verder te gaan. Hij
ìiet dus zi.jn paard zadelen en ging weer op rit.
Een tijdlang ging dat goed, maar toen begon het te weerlichten van heb ik jou
daar, en een sneeuwjacht dat hìj uit zijn oogen niet kon zien! Om kort te gaan:

hij verdwaalde. \Øat moest hij toen beginnen? Hij had wel eens gehoord dat het
instinct van een paard je wel weer bij een bewoond huis brengt. Dus hij liet zijn
paard den vrijen teugel, dan zou dat hem wel terecht brengen. Zoo reed hij voort,
maar telkens verbeeldde hij zich dat er iemand achter hem was. Ging hij harder,

dan ging die ook harder; hield hij zijn paard in, dan hield ook de ander sdl. Maar

'16 Collectie Bakler, vertelle¡ D, Schuu¡man; zie Meder zoor, p. 324-325, cre<oz9r. Boe-
kenoogen heeft het detail van Schuurman weggelaten dat de ¡echter ook een a¡m man

6tl

7¡. Van de gestolen gans
Er was ereis een rijke jager. Eens op een keer had hij een gans geschoten en die
aan een bakker gegeven om te braden. De bakler zou er een flinke betaling voor
krijgen en deed dus al zijn best om her beest zoo goed mogelijk klaar te Àaken.
Dit lukte dan ook uitstekend en, trotsch op zijn werk, zette hij de gans voor het
raam te pronk, voordat hij hem ging bezorgen.
Maar wat wil het geval? Daar komtjuist een arme jager voorbij, die den heelen
dag niks geschoten had. Die ziet de prachtige gans en krijgt daar zoo,n rrek in,
dat hij zeit: "Die neem ik mee."
Hij slaat dus het glas in en gaat met de gans schoor'rr. De bakker hem natuurlijk
achterna, maar die kon hem niet krijgen en er zat dus niet anders op dan het aan
te geven.
Toen werd de diender er op uit gesruurd om den dief te zoeken en die wist hem
al heel gauw te vinden ook, met gans en al. Maar denk-je dat hij bekennen wou?
Nee hoor, hij had de gans natuudijk niet gestolen. Hoe of hi.l dan aan dat beest
gekomen was?
"O," ze\ hij, "dat wi.l ik je wel zeggen. Daar is niets vreemds aan. Als we aan 't
jagen zrln en er komr zoo een koppel ganzen aat\, dan stri.jken die hier of daar
neer. Dat gebeurt zoo veel. Nou zijn ze zeker net bij den bakker neergestreken,
en toen ze daa¡ hun kameraad.zagen,pikten ze in de glazen en riepen: ..Kom nou,
kom nou, kom nou!" en toen is hij met erlui weggevlogen. Nou, en toen heb ik
mijn geweer aangelegd en net de gebraden gans geschoten."
Hoe mooi het verhaal ook was, de diender geloofde er niet aan en onze jager
moest dus mee naar den rechter. Zoo gingen ze samen de stad door en rwamen
voorbij een rijkelui'shuis dat open stond. Dat ziet de jager en hij vliegt er bin-
nen, want de diender had hem niet goed vast, en daar heeft hij het ongeluk een
oude ju{frouw ondersre boyen te loopen. Die was mooi nijdig natuurújk, maar
door dat omverloopen kreeg de diender gelegenheid hem weer te pakken en toen
gingen ze met hun drieën weer op weg, want de ju{frouw ging mee om hem ook
te verklagen.
Zoo kwamen ze dan bij den rechter e n de jager hield ztjn hart vast, dat het slecht
met hem zou afloopen. Maar nee,.dat kq/am anders uit, want de rechter dacht
meer om zi.jn eigen voordeel dan om de rechwaardigheid. Eerst liet hij ze allemaal
hun verhaal doen. De bakker begon en vertelde dat hij de gans voor de ramen
gezet had en dat de rager die toen had gestolen. Toen de oude rijke juffrouw: dat
z.e in de gang stond en de jager haar had omvergeloopen. En ten slotte de jager:
dat de gans met zijn maats was meegegaan en toen door hem geschoten.
De rechter zag wel dat er vân den armen jager niets te halen was en daarom zei

'rt En gaat e¡ met de gans vandoor
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een groote bulhond lag er onder. Op zrln kamer stond echter een piek, die nam

hij en daar stak hij den hond mee dood. Toen scheurde hij zijn hemd door en

knoopte de stukken aan mekaar; daar gleed hij langs naar beneden en toen liet
hij zich vallen. Zoo kwam hij buiten, en hij aan het loopen, wat hìj maar kon!
Maar dat q¡as allemaal niet zoo stil gebeurd, of de roovers hadden wel gemerkt
wat er gaande was. Zejoegen dus den rweeden bulbond op hem af, die aan den

anderen kant van het erf lag. Gelukkig had hij zijn jas niet vergeten en die gooide

hij naar den hond. Die beet er dadelijk in en ging er mee naar de roovers. Maar
die hitsten hem alweer op.
"Ja," dacht hij, "dat moet ik verliezen: ik kan het niet volhouden."
Daar zag hij een brug. Hij daar onder. De hond rook hem natuurlijk en kwam
oo hem af.

Ñou had hij, zooals ik gezegd heb, zijn geld in riemen om zijn lijf en zijn armen

gebonden. Hij stak dus een arm uit; de hond beet toe, maar bezeerde hem niet.
Zoo trok hlj den hond naar zich toe toen pakte hij hem beet en verdronk hem.

Niet lang daarna hoorde hi.j de roovers over de brug komen.
Ze zeiden:. "Hee{t hij hem nou nog niet? ìØe begrijpen er niets van."
Hij blee{ stilletjes zitten en na een half uur kwamen ze weer terug, pruttelen geen

gebrek, en vloeken uan je leven zoo niet.

Toen het dag werd kwam hij natuurlijk onder de brug vandaan en liep naar de

stad. Daar gaf hij het natuurÌijk aan en een massa politie ging op de boerenplaats

aJ. Maar toen ze daar aankv¡amen waren de roovers gevlogen. Alleen een was er

nog, maar die lag vermoord op den grond, en de meid hing boven op den zolder
te bungelen.
Nou zal-je wel vragen, hoe dat kwam. Dar zal lk je vertellen. Een jaar of vier
vijf later kwam de zoon van den notaris daar q/eer in de buurt en toen hoorde
hij dat ze roovers gepakt hadden en dat de hoofdman de persoon was die op de

boerenplaats gewoond had. Hi.l zei niks, maar ging naar de gevangenis en vroeg
om den rooYer te spreKen.
"Heb je daar kennis aan?" vroeg de portier.
"Dat gaat jou niet aan," zet hrl weer, "ik wou hem erg graag ers spreken."

Nou, hij mocht dan. Toen hij bij den hoofdman kv¿am zei hij: 'Ik ben de persoon
die jelui toen vergeefs gezocht hebben. Vertel jij me nou ereis waarom het met die

meid en dien ander zoo slecht is afgeloopen."
"Dat is gauw gezeid," zei die roover; "mijn man verkeerde met de meid en nou
verweet hii haar dat ze ìou had laten ontvluchten. Toen werd ze kv¡aad en heeft
hem doodgestoken, en daarop heeft ze haar eigen opgehangen."
"Heb-je geen berouw over je rooven en moorden?" vroeg hii toen.

"IØel nee," zei hij: "ieder in zijn vak. Hoe meer we sælen en moorden hoe ple-
ztenger."
Niet lang daarna is hij met de andere roovers aan de galg geknoopt.

6t¡

zien kon hij niets, want het was pikdonker..Op het laatst begon de lucht toch op
te klaren en bij het licht van de maan zag hij_ een muur waaåp wat zat, hi.l dacht
van menschen. Hij ¡eed dus voorzjchtig verder; maar toen hi.i vlak bij was,'gaf hij

F: lil]O 
.* klap,op zijn bit, daL het ei mer e.r, p"r, ,prÇn ,ioorbij vloog. En

oar was maar goed ook, want hij hoorde dadeìijk mee schoren va en. Maai die
misten; zeker omdat hij ineens zoo hard v¡as gaan rijden. U¡ t oora" de kerels
nog van den muur springen, maar die konden hem níuudijk niet inhalen.
ren slorre kwam h9 dan roch eindelijh bij een boerenplaats. Daar reed hij de werf
:P, 

maar.uir voorzichdgheid klopLe hij nieL dadelijk aan: hij wou eersr eens naar
Drnnen Krlken. u¿r grng niet, ¡¡ant de ruiren waren bevroren; dus hij krabde er

ïir 1ii" ""Sa y, a{. Toen begon er een hond te blaffen. C.tut t rgf gauw hield
dre zrch weer s¡rl. Maar toen gìng de deur voorzichtig open en kwam er een meid
voorJ dte vroeg .wat hÐ wou.
"1a," zei ht1, "ik ben vreemd volk. lk ben i¡ het bosch amper aan de roovers
ontsnapt en nou wou ik hier dus .q/el logeeren.,,
"Dat zou ik niet doen," zei de rneid, die Ãedelijden mer hem had omdat het zoo,n
kaappe jonge kerel was, "ga liever maar door, want de roovers wonen hie¡.,,
Datvond_hijdan o ok raað,zaam; maar daar komt een rukwind, die de deur open-w:ait, en hij lran nier meer weg. ltsrlj zag toer zevenroorr"r, b¡ het l,uur zrtten.
_ 
r\om maar brnnen, mâat," zeggen ze, ,.we zullen qrel voor ie zorsen.,,

Nou, ze namen zijn paard en brachren dat op sral en hi.l ging áaa, bñnen ..Ze raak-
ten aan den praat en vertelden dat ze h"rd"., -"..r, árir,åd",,oo _rt bo.rd"r,
om aan den kost te komen.
Hij deed naruurlijk of hij dat geloofde en toen ze zeid,en: Je zult wel koud
geworden wezen, we moesten dus.m¿ar een glaasje drinken,,, proefde hij wel
l?..d I.., maar pasretoch op dat hij niet ,. u.ãl k.á"g.
rrrer rang zaten ze oÍ er kwamen nog fwee kerers: die hadden hunne handen
bezee¡d. Dat waren namelijk de roov"i, die u"., d.r, hoog"" ;.r. ;fg.rprorrg.r,'waren en toen in de dorens terecht waren gekomen, _aã, ," ,eid"r, ,r"to,rrIi;k
dat het van wat ¿nders kwam.
Om,een.uu¡ o{ elf hield hij hem of hij slaperig werd, en hij ging te bed.
Op het bed vond hij een grauw papierûe d; a" -.id gálir!""rr had en daar

:::9:P; "Red-je dat je *.gkom-"n, á"r,k o- a"r, b,rihorrd, ,pring door het
faamDre.-'

Hij wás.nog niet heelemaal uit de kleeren, roen kwamen er al twee roovers kijken
om het licht wes te halen.
Hij deed netof hij om geen kwaad dacht en zei: ..Nemen jelui het lichr maar mee;ik zal me wel redden."
Behalve zijn geld had hij onder anderen ook nog een paar kaarsen bij zich. Toen
ze v/eg varen deed hij dus de deur op den grÃdel, stak een kaars op en keek
ereis door het raampje. Dat viel hem niets mee. Het was hoog van den grond en
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Geidealiseerde. aþeelding oan een grootmoe-
aey a ts sprooþJenertelster
(Ptentencolleaie G.J. BoeÞenoogen, ca.. t 9oa;
arcb ief M e ertens I n stitøøt)

(Broek in :Wøterknd.. Uit den volksmond
oPgeteekend in rgor)'r7

77. De zor\ zdlhet uitbrengen tfi 96o
In vroeger tiid hadr le van die posrri.jders; die
Drachten de posl over en namen ook reizigers
mee. Nou heb-je ze niet meer: nou gâat ; es
per spoor of per tram.
Die postrijder dan waarvan ik je vertellen wou
w'as een ,ongen van een jaar of negentien. Op
een goeien dag moest hij een rijken veekoope;
naar.stad brengen. De weg liep dc,or een groot
bosch en roevalligrv", d"ì..koop., de einige
passagier.- Toen kon onze posrrijder de ver_
zoelung'Ì3 nier weerst¿an: hij nam zijn mes en
vermoorde hem.
Nou heette die veekooper Zwaan, en toen hij
vermoord werd zei hij: "Het zal uitkomen, ai
mosr de zon het ook uirbrengen."
De postrijder kwam terug en niemand me¡kte
wat bijzonders. De veekooper daarentegen
llwam nlet weefom, maar die misten ze niet,
want die hoorde elders thuis. Voor alle zeker_

De volþs,¿erhalen in het tüd.schrift Volþsþwnde

Nou .lag zijn kamer gevallig (r) op de zonziide en toen 's morgens de zon naar

binnen scheen, juist op zijn bed, dacht hìj aan wat de veekooper gezegd had en

zei: "Nee, nee, Zwaan, het zontje zal het niet verklappen."
Het toeval wou dat de broer net voorbiikwam en hem hoorde Praten.
Die bleef staan en luisterde; en toen hoorde hij nog eens: "Nee, nee, Zwaan, het

zontle zalhet níet verklappen."
Ik behoef wel niet te zeggen, dat de broer het er toen niet bij liet. Het duurde

niet lang of hij kwam er achter, dat zljn aartstaande zwager den veekooper had

vermoord en daardoor rijk was geworden. Toen werd hii natuurli.lk ingerekend

en kreeg zijn verdiende loon.
Dit moet waar gebeurd wezen.

r. toevallig.

(Broeh in Waterland.. Uit den volksmond opgeteekend in r9o3.)"r

Varianten. FIet verhaal is ook in andere streken bekend.

78. Van Broertie AT 9t7
Eens moesten de meid en de knecht op een boerderij op de kinderen passen,

terwijl de baas en de vrouw uit waren. Dat begon hun te vervelen en ze dachten:

we kunnen best zelf ook een poosje uitgaan; er zal in dien tusschentijd wel geen

ongeluk gebeuren.
Ze zeiden dus tegen de kinderen: 'Je magt vooral niemand binnenlaten, of hij
moet zeggen: ik ben het."
Dat beloofden ze.

Maar pas wa¡en de meid en de knecht weg, of er kwamen rwee roovers. Die
klopten aan. De kinderen deden natuurliik niet open.

Maar toeî ze zei¿.en: "Ik ben het," werden ze binnengelaten.
"Ben-jullie alleen thuis?" vroegen de roovers.

"!a," zeidert ze, "alleen broertje is er nog. Vader, moeder, de meid en de knecht

zijn uit."
"Zoo,- zeiden de roovers, "breng ons dan bij broertje."
De kleinen deden een deur open en toen kwam er een groote bulhond te voor-
schijn, die Broertje heette, en die heeft ze verscheurd.

(uitdam. lJit den uolksmond opgeteekend in r9o3.)'æ

'rs Collectie Bakker, verteller D. Schuu¡man; zie Meder zoor, p. 3 73, aBAKo389

'+' Collectie Bakker, inform¿nt uit ljitdam; zie Meder zoor, p. i t t-l i 6, crAKo3 J t.
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f¡¡-d 
bl;ef de 

,nosrijder, 
eersr nog een poos rijdenl maar n¿ een jaar ging hij aan

den anderen kant van de srad wonen: daar kende niemand hem en d¿a-r iáefde
mt als een heer.
Een Li.jd daarna kreeg hij rrouwplannen. Hij had zin in een meisie uir de buurt
€.n dar mochr hem ook wel lijden. Maar haar broers hadden een heker aan hem.
IØa¿¡om? Dat wisten ze eigenlijk niet, maar ze konden h em maar nief. zetten. Ze
lìadde¡ dan ook relkens ruzie en eens líet een van de broers zich onwallen, dat
hij hem nier vertrouwde en dat hij hem ergens van verdacht. Dat was natuurlijk
kras gezeid en maakte de verhouding ,rog Jl""ht"., maar zijn meisje li., ,i"t oi'"i
ompraten en op het laatst zouden ze dus ffouwen.
De trouwdag werd vastgesteldrcn er werd bruiloft gevierd, dagen lang, zooals
dat vroeger de gewoonre was. De bruigom bleef dus in het huis van de bruid
slapen.

Contes d,e ma Mère l'Oye.

,il f;O! 
u.tt* *getekend bij D. Schuurman; zie Meder zo ot, p. 282-284, cBAxo2r6.
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79. Van den hoed die betaalt AT t539
Er waren eens ¡o srudenten en die gingen met mekaar uit. Ze schepten den boel
op en gingen toen naar een herberg, waar ze braaf waf verteerð.en.
Toen ze weg wilden gaan, zo.uder. ze 6etalen, maar een van hen draaide zijn hoed
op zijn hoofd om en de kastelein zei: "'tIs al verrekend."
Daar hadden ze natuurlijk niets tegen, maar ze vonden het toch raar. Ze kwamen
in een tweede herberg, en daar ging het 

^et 
zoo.

Hii draaide ziin hoed om en de kastelein zei v¡eer: "'t Is verrekend."
Toen het de derde kee¡ weer zoo ging, wilden ze zijn hoedje koopen.
"Dat kan, maats," zei hij, "voor/ rooo."
Nou, ze wilden voor/5oo, maar op het laatst gingen ze er toch op in en betaalden

f rcoo.
Toen zouden ze den volgenden dag het er eens vân nemen. Ze gingen naar een
herberg, aten en dronken wat ze konden en lieten zich alles goed smaken.
"Hoeveel geld?" zeiden ze tot den kastelein, en ze d¡aaiden met het hoedje.
"Laat ers ki.jken," zei die, " ¡o personen, dat is / roo."
Dat viel bitter tegen; maar oÍ ze al étaaið,en, het gaf niets: ze moesten opdok-
ken.
ìØat was nou het geval? De eerste student had ze bij het li.lf gehad. Hij was vooraf
in de herbergen geweest en had vooruit betaald, om zoodoende goed geld voor
zijn hoedje te krijgen.

(Uitdørn. Uit dervolksmond opgeteekend in r9o3.)+'

Varianten. Het vertelsel komt in verschillende lezingen in de meeste Europee-
sche landen voor. Zìe b. v. röHlon, K/. Scbriften,I, 246 en z5t.

8o. Van den ijzeren ridder AT tr2
Lang geleden woonden er overal in het land ridders, die zoowat den baas speel-
den over de andere menschen. Ik zal je van een daarvan wat vertellen. Die heette
ð,e rlzeren ridder, omdat hij altijd geharnasr was, en hij was de schrik van de
buurt.
Nou, die vrind woonde op een kasteel en daar sleepte hij alles heen wat hil'
roo{de. De vrouv¡en die hij kon kri.jgen sloot hij op, en de kerels sloeg hij dood
en gooide ze dan te water,
Op een kasteel in de buurt woonde een aardig meisje en daar werd de ljzeren
ridder verliefd op; maar zy enhaar vader wilden niets van hem weten.

'4' Collectie Bakker, informant uit Uitdam; zie Meder zoor, p. 322, CBAKo388.
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Toen moest haar vader op een zekeren tijd van huis, ver weg, en de ander dacht
toen: "Nou kan ik mijn slag slaan," en op een goeien dag kaapt hij haar weg.

Hij wou maar dadelijk trouwen ook; maar daar verzette zrl zich met alle macht

tegen en ze wist het telkens en telkens weer uit te stellen, Maar ten laatste wilde
de ridder van geen wachten meer weten: ze kreeg nog rwee dagen ti.id, maar geen

uur langer. !ü/at zo,¿ ze er aan doen? Ze huilde en ze snikte, dat ieder in het slot
er mee begaan was.

Nou had de ridder kort te voren eenjongen kerel aangevallen en van kant
gemaakt, zooals hi.l dacht tenminste, en toen in de gracht gegooid. Maar die

knaap was niet dood: hij was in een onderaardsche gang gekropen en één van de

vrouvren die in het slot opgesloten was had haar e¡en met hem gedeeld.

Die.jongen dan hoorde ook wat er gaande was en hij maakte een plan. Even

voordat de ridder bij het meisje zou komen, deed hij een laken orrer zijn hoofd
en hield er een doodshoofd, met een kaars er in, boven, en toen de i.izeren ridder
eindelijk zijn zin met het meisje meende te kunnen doen, kwam hij voor den

dag. De ridder schrikte zoo geweldig, dat hij op den loop ging. De ander hem

achrerna, net zoo lang totdat de ridder het kasteel uitvloog, en toen gooide hij
hem den doodskop nog na.

Daar stond de ijzeren ridder; maar toen hij weer bij zijn positieven kwam, dacht

hij: wat ben ik toch een gek geweest. Dus hij probeerde om weer in het slot te
komen.
Maarjuist was ook de vader van het meisje weer thuisgekomen' Die hoorde wat
er gebeurd was en ging toen naruurlijk regelrecht op het kasteel van den ijzeren

ridde¡ af. Daar vond hij hem buiten de poort, alleen. Toen is hi.i met hem gaan

vechten en hee{t hem doodgeslagen.
Zoo liep alles nog goed af, en het ei¡d en slot was natuurlijk dat het meis.le met

haar redder trouwde.

(Broek in Vaterland. Uit den volksmond opgeteekend in rgoz )'+'

8r. Van een dappere meid sINAT 999
In llpendam woonde in vroeger tijd een meid die nergens bang voor was' Ze

diende in een herberg, en in zoo'n herberg wordt natuurlijk van alles verhandeld,
en zoo kv¡am op een goeien avond het gesprek op de meid en dat ze zooveel

courage had.
"Nou," zei er op 't laatst een, "ik wed dat ze vanavond om el{ uur niet naar het
fort durft. Daar is een kerel opgehangen, en nou wed ìk, dat ze dien zijn slaap-

muts niet van zijn kop durft nemen en hier brengen."

,+. Verzâmelaar C. Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 3 37-13 8, curo3 r r.
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"Nou," zei de meid, "dat zou ook wall" en z\ er op af-
't rùØas stikdonke¡. Ze had een leertje meegenomen en dat zette ze er tegen aan en
zoo klom ze stilletjes bij het schavot op. Maar netwou ze den man zi;'n slaapmuts
afnemen, toen hoort ze stomme.len en rommelen beneden.
Zij búgt zich voorover en zeit: "Nee, nee hoor, je zult me niet bang maken;
denk-je dat ik niet weet wie het is ì"
Maar het leven nam toe en op eene vloog er een kerel in den donker weg, zoo
hard als hij loopen kon.
"Datt raar" dacht de meid.
Ze klom dus naar beneden, en daar vond ze een paard aan het schavot vastge-
bonden.
"Dat is geen eerlijk spel geweest," dacht ze, "en ik most het paard dus maar
meenemen."
Ze kwam toen met de slaapmuts de herberg birmen, maar toen ze haar vroegen
hoe ze dat gered had, zei ze: "Ja wel, maar ik [heb] nog een paard ook."
Nou, ze gingen natuurlijk kijken, en dat paard had toch zoo'n ko slbaar zaal en
hoofdstel, dat ze er niets van begrepen.
Den volgenden dag stroomde het natuurli.jk naar de herberg, want ieder wou
er het zrlne van hebben. De herberg begon te floreeren, want alleman wou het
zien en vooral ook het verhaal uit de meid haar eieen mond vernemen, Maat na
een poos raakte de geschiedenis weer in het rrergeien boekje, en het zaal en het
hoo{dstel werden in de haverkist gesloten en het paard op stal gezet.
Maar wat gebeurt? Op een zondagmorgen, terwijl de baas en de vrouw naar de
kerk waren, komt er iemand in de he¡berg. Hij bestelt een gelagje en begint over
het geval te praten en vraagt of hij het paard ers zien mocht.
"\Øel ja," zeit de meid, "ga maar mee."
Ze gíngen naar de stal, maar pas hoort het paard de stem van den man of het
begint te hinniken, en toen ze dichterbij kwamen, kon ze duidelijk merken, dat
paard en man mekaar kenden.
"Dat vertrouw ik niet," dacht ze.

Een poos later zei de man: "Maar had ð,at paard geen zaal?"
"Zeker," zei ze, "maar dat hebben we opgeborgen."
"Mag ik dat ook ers zien?"
"\Øel zeker," zei ze; maar meteen dacht ze; "dan zal ik je wel krijgen "
Nou was het een erg groote en diepe kist, en toen hi.j zich bukte om het zadel uit
de kist te krijgen, pakte ze hem blj zyn broekspijpen, gooide hem er in en deed
de kist op slot. Toen de baas thuiskwam, werden natuurlijk de dienders gehaald
en toen bleek het dat de meid een gevaarli.jk roover geknipt had.
Hij werd ingerekend en verhoord en veroordeeld om te 'worden opgehangen.
Daags te voren vroegen ze of hij nog een wensch had.
"1a," zei hlj, "ik wou die meid nog wel ereis spreken: ten eerste omdat ze zoo

De oolþsoerhalen in bet tüdschrift Volþsþønd.e

kordaat vr'as bij dat lijk, en rcn rweede omdat ze zích zoo l>ij de hand getoond
heeft bii mii."
De meid kwam.
Hij prees haar om haar moed en zei: "Hier heb ik nog een ouwe jas: die is voor
jor."
De meid dacht: "'t Is niet veel bijzonders," maar ze pakte hem toch aan.

Toen ze thuiskv¿am lachte ieder haar uit, want het was een oude, zware jas vol
laooen.
"Nou," zei ze, "beter mee verlegen als om verlegen; dan zal ik hem maar boven

brengen."
Zoo gingen er een paar jaren voorbij en niemand dacht meer om de jas. Toen

waren op een goeien dag de v.ouw en de meìd aan het kleerenverstellen. Nou
kv¡amen ze voor een jasje van een der kinderen een lap te kort.
"Laten we nou een sruk van den roover zijn jas nemen," zei de meic.
De vrouw lachte, maar hij werd toch beneden gehaùd. Ze tornde den naad los,

en wât kwam er uit? Allemaal bankjes en gouden tientjes en ander geld, zoodat
de meid op eens schatrijk was.

(Broek in Vløterlønd. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'+r

82. Van een rooverbende srNAT 999
Er was eens een boer, die had drie zoons en een knecht. Die vij{ mannen waren
allemaal kerels als boomen.
De baas hield er van dat alles stipt geregeld ging en zoo wou hij dan ook dat de

knecht op tijd thuis was. Maar die raakte aan't vrijen en zoo gebeurde het een

keer dat hij na twaalven thuis kq,am. De boer liet hem trouw buiten staan; den

volgenden dag mocht hij niks doen, maar eindelijk werd hi.j toch weer in genade

aangenomen.
Maar op een andere keer kwam hij weer te laat, en wat hii praatte: de baas liet
hem niet in. Hij ging dus maar in den kapberg (r) slapen. Toen hij daar een poosje

gelegen had, hoorde hij de poort opengaan en kwamen drie kerels den kapberg
bimen. Omdat ze áachte¡ dat ze alleen waren spraken ze luid, en zoo hoorde
hij dat ze van plan waren om te stelen.
"Kijk," zei er een, "de deur is toch altijd zonder moeite open te krijgen: laten we
binnen gaan en dan het kabinet nakijken."
"Nee," zei een ander, "dat t niet sekuur, want ze zljn alle vij{ nogal pootig en ze

mochten eens wakker v¡orden."
"Laten we dan den kapberg in brand steken en als ze dan bij den brand zijn onzen

'at Verzarîela:r C,Bakker, veneller D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 287-289, cøtrozzt.
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'ra Verzamelâar C. Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder zo ar, p. 297-29g, cBl\oz3r.

slag slaan," zei de derde.
Maar op 't end en slot vonden ze het toch maar beter het zaakje nog een veemen
dagen uit te stellen en dan mer een man of rwaalf telug te komen. Dãt werd goed-
gevonden en zoo gingen ze.

t Morgens toen de boer op was, kreeg de knecht een braaf standje en hij kon
meteen wel oprukken.
'Dat zou-je niet zeggen, als je wist war ik weet," zei de k¡echt.
"Dat kan ik ook zeggen," zei de boer.
"Nee," zei de knechr, " zoo en zoo, en dat heb ik vannachr gehoord.,,
"Nou," zei de boer, "ik zal het dan nog ers met je probeerenl maar als je me belo-
gen hebt, dan jaag ik je op staanden voet weg."
Dat was alles goed en wel, maar het was dan toch zaak om den burgemeesrer re
'waarscnuwen.

Die hoorde het aan en zei:'Ik zal je tegen dien tijd vi.lf en twinrig soldaten sturen,
maar het konden wel eens kerels van hier wezen, dus ik zal ze in wagens mer suoo
bii je de werf op laren rijden."
Zoo kwamen dan de soldaten ongemerkt binnen en de burgemeester ook, maar als
boer verkleed en met een valschen baard, zoodat hij heelemaal onkenbaar was.
De boer en zijn zoons en de knecht gingen zirten kaarrspelen. Om elf uur hoorden
ze niks, om twaalf uur nog niks, maar tegen eenen, jawel, daar ging de poortJ de
klink v¿erd opgelicht en er kwamen rwaalf man binnen. Nou, zã bãgonnen druk
¡e praten, bemoeiden zich met het spelen en zeið,en dat ze slapers waren, zoooar
ze er dten nacht wel \Ã¡ilden bli.jven. De boer zei niet veel en toen werden ze al
brutaler. Op 't lest nam een een takkenbos en gooide dien op den haard, maar
daarover kreeg hi.j ruzie met den knecht.
Op dat leven kwam de burgemeester binnen en zei: "rX/at is dat? lØat zijn hier een
slapers? Ik ben hier van¡acht ook te slapen, maar jullie moer geen ruzie maken.,,
"Nou, kort en goed," zeiden de roovers, "wi.j komen niet om te slapen; geef jul.lie
.je geld en goed maar, want we komen hier om te plunderen."
"O," zei d,e burgemeester, "anders niet? Dan wìl ik er ook miin portie van heb-
Den.

"Dat zou-je wel willen," zeiden ze.
Maar toen liet de burgemeester de soldaten binnenkomen en werden de roovers
geknipt. Dat was gelukkig ook, wanr her waren allemaal lui uit de buurt, die al
meer stukjes uitgehaald hadden en nu was de heele bende in eens biqnen.

r. Hooiberg.

(BroeÞ in Vlaterland. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'rr
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8¡. Van twee edellieden AT 9''
Inderti.jd waren er te Brussel twee rijke meisjes die zich verloofden met twee jonge

edelen. Deze hadden buiten Brussel een kasteel, en daar woonden ze meestal.

Toen ze nu een poos verloofd waren, wilden ze dat hun meis.jes ereis op hun kas-
teel kwamen, maar die hadden er niet veel zin in. Ze hielden echter net zoo lang

vol tot deze toegaven.
Op een goeien dag zonden de jonge mannen dus een mooie koets orn de meisjes

af te halen. Maar een van de zusters voas ziek en kon dus niet mee, zoodat de

ander alleen ging. De koetsier reed de stad uit, en toen het eene bosch in en het
ander uit; er leek q¡el geen eind aan te komen, zoodat het meis.ie ongerust begon
te worden. Ze stak dus haar hoo{d buiten de koets en toen zag ze dat de koetsier
moordtuigen in zijn achterzak had. \Øat zor ze doen? Ze riep en vroeg of hij even

stil wou houden, w aît dal. ze blj hem op den bok wilde zitter omdat ze het zoo
warm had.
"Dan zaI-je verkorsden worden, juffrorw," zerlij.
"Nou, dat hinden niet," antwoordde ze.

Ze kwam dus naast hem op den bok zitten. Toen haalde ze plotseling een schaartje
uit haar zak en stak hem dat in zijn keel en kripte toen zi.jn strot door.
Ze dacht natuurlijk dat de koetsier zoo was omgerede¡r om haar te vermoorden
en was dus heel blij dat ze gered was. Maar wat nu te doen? Ze stond midden in
het bosch en besloot op goed geluk af naar het kasteel te loopen. Haar vrijer had
zoo wat beschreven hoe het er ]lritzag, en jawel, na een poos kreeg ze het in het
gezl,cht.

De poort stond open en ze ging dus binnen, maar ze zag geen mensch, Ze ging
allerlei prachtige kamers door. In de eerste hingen allemaal vrouwenkleeren, in de

tweede zag ze hoopen goud en edelgesteenten, ma¿¡r toen ze in de derde kvlam
schrok ze, want daar stond een bijl met een hakblok. Juist wou ze teruggaan,
toen ze in de verte de rwee vrijers zagen aankomen, ieder met een meisje aan zijn
arm.
"Dat is raar." d,acht ze: "1k zal me verschuilen."
En ze kroop gauw onder een groote kast. Toen ze daar .lag, zag ze dat de vrijers
de meisj es nakend uitkleedden en op het hakblok legden. Ze hakte¡ ze heelemaal

aan sfukken. Een vinger met een ring er aan vloog onder de kast.
"Nou ben ik verloren," dacht ze; maar nee, ze misten dien niet eens. Ze stak den
vinger in haar zak en toen de man¡en weggingen, maakte ze zich uit de voeten en

kwam ze goed en wel uit het kasteel.

Toen ze eindelijk thuis kwam vroeg haar vader en haar zuster of ze plezier gehad

nao.
"Erg," zei ze, maar meer v¡ou ze niet zeggen.

Een week later kwamen de vrijers weer naar Brussel. Ze hadden het wel vreemd
gevonden dat hun koetsier vermoord was, maar ze kwamen niet op de gedachte
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op de buitenplaats; maar door een handigheid van de huishoudster v'erden er

een paar opgesloten en daarna door de politie ingerekend. Daarover waren de

rooverhoofdman en de andere roovers natuurlijk kwaad en ze besloten om als de

geleegenheid zich voordeed wraak te nemen.

Nu gebeurde het dat de overste een nieuw huis wilde bouwen, want hij was heel

rijk. Dat hoorde de rooverhoofdman en hij besloot zich uit te geven voor archi-

tect, en, zoowaar, hij wist gedaan te kri.igen dat hem de bouw werd opgedragen.

Omdat het een groot sruk werk was, was hij er wel anderhalf jaar mee bezig

In dien tijd maakte hij kennis met de huishoudster; hij wist een witten voet bii
haar te krijgen en eindelijk kwam het tot een verloving. Het huis was nu zoo om

ende bij klaar, en op een dag, wist hij haar over te halen om eens alleen met hem

een grooten rijtoer te maken. Toen was hij waar hij wezen wou, want natuurliik
bracht hij haar naar het huis v¡aar de roovers q/oonden. En daar v¡as het haar beste

beurt niet, want ze werd er gegooid en geslagen en op het laatst in een donker

hol gestopt. Daar zat ze dan en ze hoorde hoe de roovers delibereerden wat ze

nu ve¡der met haar doen zouden, De een wou dit, de ander dat en ze konden het

maar niet eens worden over de wyze waarop z4 haar zouden straffen, want die

moest vreeselijk ziin.
"Jongen," dacht ze, "ik mag wel zien dat ik hier vandaan kom."
Ze keek dus eens rond en ze vond een riool: dat was juist ruim genoeg dat ze er

door kon. Een prettige weg was het niet, maar ze had geen keus en zoo wist ze

dan buiten te komen.
Gelukkig was het lichte maan, zoodat ze een eindje van haar af kon zien, en zoo

kon ze in de verte een wagen met stroo onderscheiden. Zti daat heen, maar d:rc

voerman was natuurlijk niets op haar gesteld, omdat ze er zoo r,-uil en smerig uit-
zag; maar toen ze vertelde v¡ie ze was, wou hij haar wel helpen. Hij stopte haar

dus onder het st¡oo.
Maar het duurde niet lang o{ daar kwamen de roovers.

Uìt de verte riepen ze al: 'Irl.e, maatl heb-je niks gezien?"

Nee, hij had niks gezien..O{ hij dan niks van een vrouwsPersoon gemerkt had;

die moest hem toch langs gegaan wezen: dat kon niet anders.

"O," zei L,lrj, "meen je dat! ja, er is me een stinkend spook voorbi.igegaan, dien
kant op."
De roovers vort (r) natuurlijk, en de voerman den anderen kant op.

Zoo kwamen zebij den oyerste. De voerman klopt en vraagt of hij ook om stroo

begaan is. Nee, hij moest maar doorgaan. Nou, of hij dan niet eens wou komen
kijken, want er zat wat in het sroo waar hij veel van hield. Toen kwam de overste

dan, en daar zaghlj dat het zijn huishoudster was. Zij werd dadelijk verschoond,

maar werd natuurlijk ziek van de alteratie'a6: 't was dan ook geen kleinigheid de
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dat hun meis;'e dat gedaan kon hebben.
Deze had in stilte om politie gestuurd en toen díe er was, zei ze tegenhaar vad,er:
"Nou zal ik vertellen wat e¡ sebeurd is."
D. 

_at 
ð.eeð,.ze.en ze haalde den vinger ui thaar zak, en d.evrijers werden ingerekend.

Het bleek dat ze met een heele boel meisjes verloofd waren geweesr. ;n dar ze
die dan naar het kasteel lokten om ze daar te vermoorden. Naáurlijk werden de
moordenaars toen opgehangen.
Maar wat vreemd was, de politie kon het kasteel niet terugvinden. Toch hebben
ze dat larer door een toeval ontdekr.
Een koopman, die veel geld bij zich had, was in het bosch verdwaald. Hij had
honger en dorst en wou graag slapen,
Toen kwam hij een armen jongen tegen: ..\Øeet jij hier een huis in de buu¡t?,,
Ja wel, ìk was zoo pas bij een kasteel; maar als je daar vernachten wilt, kost het
veel geld."
"Nou, dat hindert niet, en ik zal wel voor jou betalen ook.,,
Ze g¡ngen ð,aar dus heen en klopten aan. Een oud wiif deed open.
"Kunnen we hr'er wat eren en logeeren?,, vroeg hi.l.
"U wel," zei ze tegen de koopman, "maar die ander moet maar naar zlin soort
gaan. Ga, onderwijl ik wat eten haal, maar op de bank zitten..

Io"l -qi"S 
ze weg en de kooprnan 

".i t.g.r, de jongen: ,'Ga jij maar onder de
bank liggen."
Die deed-dat. Een oogenblik later kwam het wijf terug met eten en de koopman
at smakelijk. Toen hij zijn eten op had, viel hij in slaãp. ìtr.et wljl zag dat^et ze
h¿alde een bi.il en_ hakte zijn kop af.Toen nam ze zij" gã.d.I, ,rr".d dil"n open en
allemaal goudsrukken vielen op de tafel. Toen ze wegging om een zak te halen,
kwam de ¡ongen tevoorschijn, greep zooveel van het geld als hij bergen kon en
ging er toen van door De vrou'¿' kwam terug en d"ed het gorrã ir, ".r,,"k "r,begroef toen den vermoorden koopman. Onderwijl liep de jãngen naar Brussel
en vertelde wat er gebeurd v¡as. Ze wilden het eerst niãt g"ioorrlrr, maar hij liet
het geld zien. Toen bracht hij de politie naar het kasteel ei de oude vrouw wero
gevangen genomen. Het bleek toen dat dit het gezochte kasteel v/as.

(Uitdøm. IJit den volksmond opgeteekend in r9o3.)'+r

84. Van een geroofde huishoudster sINAT 999 sr ÂT 9r, (?)
Er was ereis een overste, die buiten voonde met een huishoudster. waar hii
veel van hield. Op zekeren dag, terwijl hij van huis was, kwamen ., ,oou".,

+o Collectie C. Bakker, verteller uit Uitdam; zie Meder z. oor, p . 367-369, CBAKo$3, ',' Opschudding, sch¡ik.



666 Verte lcu bu u r i n N e d,erl a n d,

86. Van den sewaanden doode ÄI rzrr{'
Er was een notaris die er warmpjes in zat, en die trouwde met een ,onge vrouw.
Dat ging een poosje goed, maar toen begon de marr jaloersch te worden en

De ztolksoerbalen in bet tüdscbrift Volþsþande

geloofde hij dat ze het met een ander hield. Hij dacht van met zijn klerk; dus hij
lag op de loer, maar hij kon ze niet betrappen. Het spreekt vanzelf dat het toen
in dat huishouden een bedroefd leven was. Hij wcìu met alle geweld er achter

komen, en dat lukte maar niet. Op het laatst kreeg hij een idee.

Hij liet een grafkelder maken, " vraít," zeihtl, "ik 'v¡ord al een dagje ouder en je

kunt nooit weten wat er gebeurt."
l[erkelijk werd hij een poos later ziek, of liever: hij hield zich met opzet zoo, en

eindelijk deed hij net of hij dood ging. Toen werd hij begraven, dat spreekt.
Maar wat gebeurt? De grafbaas, die het opzicht had over het kerkhof, had wel
gemerkt dat de zaak niet richtig was, v/ant van te voren was er telkens in stilte
van allerlei naar den grafkelder gebracht. Nou kon-je maar door een uitgang uit
het kerkhof komen en wel door de poort. Toen de man dus goed en wel begraven
was, hield de grafbaas de wachr. En.ja, 's avonds om elf uur daar kwam sinjeur
uit den kelder.
De ander op hem af en vraagt: "\Vat moet je?"
"Ik ga wandelen," zeit hij met een grâfstem.
"O, dat's geen nieuwtje," zeit de ander, "maar zoo gauw al? Anders wachten ze

altijd een dag of wat."
"Dat kan wel," zeit mijnheer, "maar ik wil er nou uit."
"Nee, nee," zeit de grafbaas, "dat beurt niet:. eens dood, blijft dood, en die hier
is blij{t hier."
Daar had de ander natuurlijk geen zin in; dus die begon op te spelen en eindelijk
te vechten. Maar toen nam de grafbaas een dikken knuppel en sloeg hem hartste-
ken dood. Zoo legde hij er toch op het laatst het lood¡'e bij en kon zijn weeuwtje
voortaan een ongestoord leven hebben,

(Broeh in Waterland. Uit den volksmond opgeteekend in r9oz.)'0,

87. Van een dankbaren dief SINSAG r3o4
In de Purmer stond inderti.jd een groote boerenplaats waar telkens kaas gestolen
werd. Dat begon den knecht te verdrieten, want hij werd er van verdacht, al kon
de boer het niet bewijzen. Maar de knecht w¿s onschuldig en die deed dus zijn
best om den dader op heeterdaad te betrappen. Op de plaats waar telkens kaas

weggenomen werd maakte hij een strik dien hij op een bijzondere maruer vast-
maakte Als de dief weerkvam, moest hij om de kaas te paklen zijn hand door
den strik steken. Dat gebeurde dan ook den volgenden nacht; maar toen hij zijn
hand met de kaas er in terughaalde, reeg de strik toe. Doordat hij trok werd een
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angst dien ze uitgestaan had. Maar gelukkig had ze nog zooveel besef, dat ze alles
uit kon leggen, en toen 'werden de roovers allemaal gepakt.
En voor den overste was het nog een buitenskansje, want de architecr is naruur-
lijk nooit om zi.ln geld gekomen.

I. yoort, v/eg

(Broek in Waterlønd. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'ez

8 ¡. Van de begraven Juweelen
Er was eens een kamenier of een huishoudster, dat weet ik zoo recht niet mee¡ in
dienst van een hertogin. Omdat ze goed oppaste, was ze bij deze erg in de gratie,
zoo zeer d,at ze van haar mevrouw een heel kisq'e met juweelen kreeg en op het
laatst nog een heeleboel geld ook.
Ze trouwd.e en kon dus behoorlijk leven. Maar helaas, haar man stierf gauw en
de jongen dien ze kregen wou niet heel goed oppassen. Al wat zij had maakte
hii op, zoodar ze op het laatst niets meer overhield dan het kistje met juweelen.
Van verdriet werd ze ziek en stierf, maar omð.athaar zoon er toch maar slechtis-
heid mee zou doen, had ze bepaald dat dejuweelen met haar begraven zouden
q¡orden. Die wensch werd natuurlijk venrrld en niemand.v¡ist er van dan haar
zoon en de doodgraver,
Er verliep een haH jaar, maar roen dacht de doodgraver: "'t Is toch zonð,e dat
die juweelen zoo nutteloos begraven zijn; waarom zou ik het kistje niet wegha-
len?"
En des nachts ging hi.j stilletjes het kerkhof op, klom op het dak van den grafkel-
der en liet zich ð,aarìn naar beneden zakken. En wat vond hij daar? Den zoon,
maar zoo dood als een pier. Die had toevalligjuist dien avond hetzelfde v¡illen
doen. Maar toen hij den doodgraver zag neerdalen, was hij zoo geschroklen dat
hij met het kistl'e in zijn handen in eens dood gebleven was. lrJlìj zat nog op zi¡n
knieën, zooals hij de kist open gemaakt had.

(Broek in Wøterland,. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'rs

'¡z Verzamelaa¡ C, Bakker, veneller D. Schuurman; zie Meder zoot, p. 296'292, cB Ka2j4.
'a3 Ve¡zamelaar C. Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder zoot, p. 286, cBAt(ozrg. 'a, Ve¡zamelaa¡ C. Bakke! ve¡teller D. Schuurman; zie Meder zoot, p, 348, cBAxo314.
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zwaar vat van d,e plank afgetrokken en, toen her vat naar omlaag viel, de dief in de
hoogte geheschen. De knecht hoorde het leven wel, maar hij deed net o{ hi.l niets
merkte. Zoo hing de die{ dus den heelen nacht buiten het raampje in de lucht te
bengelen. Maar t morgens sneed de knecht het touw door, zoodat de dief op den
grond kwakte; maar hij maakte er geen melding van. Na dien tijd werd er daar
nooit meer gestolen.

Jaren later was de boe¡enknecht ze.lf een welgestelde boer geworden. Op een
avond wordter bij hem geklopt. Hij doet open en vi.jftien man marcheeren achter
meKaar naar D[ìnen.
Op zijn vraagwat ze verlangden, zegt de hoofdman: "Geen haar van.je hoofd zal
gekrenkt worden, maar we komen hier feesr vieren en vroolijk zijn. Haal dus het
lekkerste wat je hebt en geef het ons."
Dat gebeurde natuurlijk en de roovers deden zich aan den opgedischten ham en
wijn duchtig te goed.
Eindelijk zei de hoofdman: "Nou zou-je wel willen v¡eten war dat beduidt.
lØelnu, ik ben de kaasdief van tienjaar geleden. Kijk maar aan mi.jn pols. Omdat
je me toen niet verraden hebt, zal lk je geen kwaad doen. Maar wee .je gebeente
als je me verklapt!"
Toen betaalden ze royaal voor waf ze gehad hadden en gingen allen netjes weer
heen.

(Broek in Wd.terla,nd,. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'r.

88, Van den grooten en den kleinen dief
Als je in vroeger tijd wat uitgevoerd had dat niet bij rechtuit was, dan werdt je
gegeeseld en gebrandmerkt. Dat is .je bekend.
Zoo was er dan ook eens een kerel die q/at misdaan had; zooveel van belang was
het niet, maar hij werd toch gebrandmerkt.
Maar er was een andere kerel, die een heeleboel gestolen had (want het was een
groote die{), maar die liep vrij rond, want hij was nog nooit gesnapt.
Toen hi.l hoorde dat de andere man gebrandmerkr zou worden, ging hij kijken,
en toen de kerel losgelaten was, reed hij hem in een rijtuig achterna. Nou, dat
duurde natuurlijk niet lang of hij had hem ingehaald, wanr door de erge pijn liep
de ander zoo ha¡d niet.
Nu was die groote die{ een heele mijnheer.
Toen hij den ander ingehaald had, liet hij stilhouden en zei: "rüØel, man, hoe is je
dat bevallen?"
"Dat's me ook een waag," zei die, "slecht natuudijk."
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Of hiì ook mee wou riiden?
"Nou, as-je-blìeft, natuurlijk."
"Stap dan maar op ," zei de ander-

Toen raakten ze aan de praat en de heer zei eindelijk; "Ik begrijp niet dat je zoo'n
beetje steelt, je moet net doen als ik. Ik steel een heelen hoop, en zorg dat de lui
die ik bestee.l, zelf in de gevangenis komen."
Hoe hij dat dan wel aanlegdel
"Nou, ga jij maar mee en help me maar, dan zal-je het wel zien."
Eerst had de ander er niet veel zin in, want hij was bang dat hij nog ers gegeeseld

en gebrandmerkt zou worden, maar.de heer zei: "Vat zal-je andets begirnen?
Niemand wil een dief in dienst hebben."
"Dat is waar," dacht de man en hij liet hem bepraten.
Zoo reden ze samen naar een voornaam logement. Daar bestelde de hee¡ kame¡s

en verteerden ze goed waf, en elke v¡eek betaalde de heer prompt, zoodat de

kastelein mooi in zijn schik was.

Toen ze nu een maand oftwee drie daar geweest waren, zei de heer: "Nou moeten

wij onzen slag slaan. De volgende week gaat de kastelein zijn geld wisselen."
Zooals je weet, vroeger hadden ze aller.lei slag van geld, dat je dan op een bepaal-

den tijd kon inwisselen.
Toen alles 's nachts slìep, stonden de twee dieven op. De heer haalde den sleutel

uit den kastelein zljn broekzak, ging naar het kabinet en haalde de zakken er

een voor een uit. Hij telde ze na, schreef op hoeveel er in iederen zak was en lei
er een papiertje in waarop stond dat het geld aan hem hoorde. Toen dat gedaan

was, borg hij alles weer op, deed den sleutel in den kastelein zijn broek en ging
te bed.

t Morgens zei hij tegen den kastelein dat hij den volgenden dag weg wou. Dat
speet den kasælein, maar hij kon er natuurli.jk niets aan doen.
Toen ze in de volle gelagkamer zalen, zei hij: "Maar à propos,.je moest me nou
mijn geld maar alvast geven dat ik je in bewaring gegeven heb."
De kastelein begreep er niks van en maakte er een grapje van.
"Nee, nee,' zei hij, "ik meen het;.je hebt nog zoov/at Sooo gulden van me, haal

die effen. "
Nou, de kastelein deed het natuurlijk niet, maar toen werd de heer kwaad en liet
het gerecht halen. Daarop vertelde hij dat hij zooveel zakken met dat en dat er

in in bewaring had gegeven en of ze het huis maar eens wilden doorzoeken. Het
geld werd natuurlijk gevonden en de kastelein ingepikt. Maar toen kreeg hij toch
medelijden en met mooi praten en zoet zien kreeg hi.j nog gedaan dat de kastelein

niet gestraft werd. Maar met de 8ooo gu.lden ging hij er vandoor.

(BroeÞ in Waterknd. Uit den volksmond opgeteekend in r9oz.)'r'
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'r'Veøâmelaar C. Bakker, verteller D, Schuurman; zie Meder zoor, p. 28 r, cr.rl<o2l t. "' Verzamelaâr C. Bâkker, veneller D. Schuurman; zìe Meder zoo t, p. 34i-144, cBAJ<a324.
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89. Van den gestraften rechter
Er v¡as eens een man; die was handschoen-
maker van zijn ambacht. Hij wou trouwen
en zette toen een handschoenzaak op. Zljn
zaken gingen goed, want hij had veel te
doen, en hij kreeg onder de hand een paar
kinderen. Maar hoe voorspoedig zìjn zaken
ook gingen, het was vreemd, toch.verloor hi.j

geld.
Hij zei dus tegen zyn vrouw: "Ik word
bestolen."
Hij keek toen goed toe enja, toen zaghr1 dat
zijn knecht het geld uit de winkellade stal.
Hij gaf hem een geduchte schrobbeering.
De knecht werd kwaad en stal nog erger.
Natuurlijk v¡erd de man toen v/eggejaagd,
maar hij ging heen met de bedreiging dat hij

De polþsverhalen in het tüdschrift Volþsþuntle

ook, en op het laatst zei die tegen den rechter: "Over veertien dagen, op dezen

dag zal-je voor den oppersten rechter geroepen worden om te verantv¡oorden

-.^,:- ^-l^^ - L-l-" "
De handschoenmaker werd opgehangen, maar toen de veertien dagen verloopen
warenr werden er weer strafzaken verhandeld en toen moest de knecht voorko-
men. Die had, toen zijn geld op was, gestolen, maar was gepakt en had zich nou
te veranrwoorden.
Hij was erg brutaal en kreeg een uitbrander van den rechtet, maar toen werd
hij zoo nijdig dat hij uitriep: "Ik ben niet zoo'n groote boosdoener als jij: jij
laat onschuldige menschen ophangen. ZooaIs dle arme handschoenmaker voor
veertien dagen zei: de man die het gedaan had zat werkelijk in de zaal. Ik was bij
de uitspraak en ik had het hodoge gestolen. Maar jij hebt het op ie geweten dat
de man opgehangen is en ook nog dat zijn vrouw en kì¡deren zich in de Maas

verdronken hebben."
Daar schrok de rechter zoo van, dat hij een beroerte kreeg. En zoo was hij juist
na veertien dagen voor den oppersten rechterstoel.

(Broek in Waterknd. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'rr

9o. Tweemaal bedrogen AT r t2tA
Er was e¡eis een veldmaarschalk en die was schatriik. Hii woonde in een heel

groot huis en er stonden naruurlijk schildwachts voor de deur, zoodat er niemand

in of uit kon of ze moesten eerst heurlui voorbi.l.
Maar wat gebeurt? Op een goeien dag gaat híj s.lapen en daar weet een kerel,
een dief, toch bij hem te komen. En wat doet die? Hij haalt een beurs met goud
onder het hoofdkussen vandaan, trekt toen de kleeren van den maarschalk aan

en gaat naar de deur. Daar roept hij de wachts el zegf dat ze moeten inspannen

Dat gebeurde natuurlijk, want ze dachten niet anders of het was hun overste. De
dief stapt dus heel deftig in en rijdt weg.
Nou, je begrijpt dat er 's ochtends wat zwaaide, '\Ã,ant de dief kwam natuurlijk
niet weerom en het rijtuig evenmin. Maar omdat de wachts volhielden dat ze

goed uitgekeken hadden, liet de maarschalk bekend maken dat de dief verzocht
werd het nog eens te komen doen, opdat hij zou kunnen zien of de wachts het
konden helpen of niet. Hij beloofde dat de dief geen straf zou krijgen, maar een

-^",1" h"t^^.;",
En jawel, de dief ging er op in en berichtte da¡ hij den vo.lgenden nacht zou
komen.

"r Veøamelââr C, Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder zoo t, p. 12.6-127, cw,roz93.
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Geïdealiseerde afbeeld.ing øit tgro oan een

grootrnoeder als sproolej esøertelster
(Prentencolle ctie G.J. B oeÞenoogen; archi.ef
Meertens Instittu,tt)

het zi.jn baas betaald zot zetten. \Øerkelijk
gebeurde dat: hij bracht hem op allerlei manieren schade toe en het eind en slot
was dat de handschoenmaker zljn zaak moest opruimen en naar Amerika moest
gaan,

Maar zooals je weet: eer je naar Amerlka gaat, moet ie Engeland aandoen. Nou,
daar logeerden ze een nacht in een logement. Zijn knecht was hen (natuurlijk
zonder dat ze het wisten) achterna gegaan en was dus ook in dat logement. Toen
werd er in dien nacht een gouden horloge gestolen. Dat merkten ze's morgens
en niemand mocht het huis uit eer ziin boeltie onderzocht v'as.
"Onderzoek mij maar eerst," zei de handschoenmaker; dus hij doet zijn koffer
oPen.

En wat vinden ze? Het gouden horloge. Hij wist niet wat hij zag, maar het hielp
hem niet of hij al zei dat hi.j onschuldig was, en hij moest in de kast."' Ziin vrouw
en kinderen moesten haar fo¡tuin maar zoeken; dus die gingen weer naar Hol-
.land terug.
Toen moest de man voor den rechter komen. Daar werd over en weer gepraat.
Hij legde alles uit, maar ze geloofden hem niet en hij werd veroordeeld om over
een paar dagen opgehangen te worden.
Hij zei: "Ik ben onschuldig. Geef mij nog een maand uitstel: de man die het
gedaan heeft zal wel in de rechtzaal wezen en in dien ti.jd medelijden met mij en
mi.jn arme vrouw en kinderen kri.jgen."
Maar er was niets aan te doen: de rechter werd kwaad en de handschoenmaker

'r' Gevangenis.
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Toen zette de maarschalk nieuv¿e wachten
voor het huis, die van niets afwisten, maar
opdrachr kregen dat ze goed moesten uir-
kijken. De maarschalk zelf bleef op en legde
een pop in bed, en alles v¡as verder zooals de
vorige keer.
Op den bepaalden tijd kwam de dief werkelijk
aan. De maarschalk zag hem, maar de wach-
ters hadden geen erg in hem, zoodat hij op
een gunstig oogenblik wist binnen te komen;
toen haalde hij de beurs onder het hoofdkus-
sen vandaan, trok de uniform aan en kv¡am
buiten. De maarschalk liet hem natuurlijk
begaan. Toen riep hij om in te spannen en dit
gebeurde ook, maar voo¡dat de maarschalk
er aan dacht te waarschuwen zat de dief al in
het rijtuig en reed weg, om nooit weer rerug
te komen natuurlijk. En zoo was de generaal
voor de rweede maal gefopt.

(Broek in Waterlønd,. Uìr den volksmond
opgeteekend in r9or.)'r4

De oolþsperhalen in bet tiìdscbrift Volþ.sleunde

Op den bepaalden dag werden dan de roovers op een rij gezet en toen zei de

hoofdman tegen den beul: "Nou zal ik tellen, en dan moet je dadelijk goed toe-
slaan,"
Dat gebeurde. Een, twee, drie! De kop was er dadelijk af.

Maar toen stond hij op; en hoeveel liep hij er, denl-je, nog voorbij? Ja, je zult het
niet gelooven, maar ze hebben me verteld van negen-en-rwi¡tig.
Die zijn toen natuurlijk losgelaten.

(Broek in Wdterland. Uit den volksmond opgeteekend in r9oz.)'rt

Varianten. Een dergelijk vertelsel is ook in Duitschland bekend. In Holland
werd het berijmd door A. BOGAERS (Dichttaerhen, ed. r87r, II, r9r), doch
niet naar een lezing uit den volksmond, maar naat de Anndles Hirsøugtenses vart
TRITHEMIUS.

s2. Vân de roovers in het bosch SINAT 999
Er was eens een rijke scheepskapitein. Hij had uitgestrekte landerijen en wan-
neer hij nu van de reis thuiskvlam, maakte hij altijd van de gelegenheid gebruik
om de pacht te innen. Hi.j kon dan twee wegen gaan: in d€ eerste Plaats langs een

omweg, en in de tweede plaats langs een korteren weg; maar die was onveìlig en

liep door een bosch heen.

Op een keer was het schip genoodzaakt om langer weg te bliiven dan gewoonlijk
en de kapitein schreef een brief aan den rentmeester dat hij op den gewonen tijd
het geld maar moest innen. Hiervan stelde hij zijn vrouw natuurlijk ook in ken-
nis, en toen dan de rentmeester gereedstond op reis te gaan, zeide z1i dat ze met
hem mee wilde. Dat vond deze natuurlijk goed, maar toen zij verklaarde liever
niet door het bosch te willen gaan, en veel liever den langen, maar veiligen weg,

was de rentmeester daarvoo¡ niet te vinden, eerstens om het tijdverlies en ten
rweede om de grootere onkosten. Hij zou wel zorgen dat hij goed gewapend was,

en zoo liet zlj zich overhalen.
Nou, op de heenreis ging alles goed en de rentmeester zei: "Ziet u nu wel dat

er schandelijk overdreven is: er is geen gevaar en v/e kunnen weerom wel weer

door het bosch gaan."
'Och,' zet ze, "doe dat nu liever niet; nu hebben we geld bij ons en heen niet."
Maar alweer liet ze zich bepraten. De rentmeester droeg dus het geld in een

mandje aan zijn hand en ze wandelden samen het bosch in. Toen ze een goed

stuk hadden afgelegd kwam er op eens een man op hen a{.

"Hè," zei die, "wat ben ik blij dat ik mens chen zfe: ze vertel.len hier zulke rare

dingen en pas verbeeldde ik mijn eigen al dat ik gillen hoorde. \Øat is het hier

'¡¡ Ve¡zamelaar C. Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder zoor,p. 342-i43, cBAKa323.
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Centsprent met SpooÞhistoriën (nr. t69) toegezon-
d,en door C. Baþþer aan G.J. BoeÞenoogen.
Eind, rye eeøtu gedrøþt door Scbøitemøker te
Pørmerend.

E¡ was eens een roover en die had heel wat volk onder hem. Ik seloof w'e.l van
veertig of vijftig man. Nou, ik behoef je niet te venellen dat hij in zijn leven al
.'eel gedaan had. Maar het eind en slot was dat de heele bende gepakt werd en
dat ze allemaal veroordeeld werden om een kop kleiner gemaakitË wo¡den. Of
de hoofdman al zei, dat hrj de schuld van alles was omdat ze alleen uiwoerden
wat hì.j beval, het gaf niet: men wou den anderen geen pardon geven. Toen vroeg
hij of ze dan toch ten minste een wensch vervullen wilden. Ze vroegen wat dai
was. Nou, of hij dan het eerst onthoofd mocht worden, maar oI ze vooraf zljn
kameraden op een rij wilden zetten, d at zo.uhrl ze zonder hoofd voorbíjloopen.
En dan vroeg hij als gunst, of ze diegenen die hij voorbijliep vrij wilden latà.
Die zonderlinge wensch werd natuurli.jk grif roegestaan, want ze dachten: dat
lukt toch niet, en ze waren nieuwsgierig om te zien wat er gebeuren zou.

9r. Van de onthoofde roovers SINAT 9ZZ'r

"a 
Ve¡zamelaar C. Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 3Jo-J3 r, clÁr(oJoo.
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'¡6 G¡iezelig.

"z Eenzaam, verlaten, akelig.
'¡3 In het hs, van Bakke¡ staâr "complenarie" = v¡eeklacht.

"e Flau.*. viel.
'6" Verzamelaa¡ C. Bakker, verteller D. Schuurmaq zie Meder zoo t, p. 294-29r, cBAKo232.

De oolþsperbalen in bet tüdscbrìft Volþsþwnde

Die zei: "Ben-je niet bang?"
"\lel nee," zei hij, "ten eerste heb ik een scherpe dolk bij me en ten tweede heb
ik een ni.ldigen hond die me altijd zoo trouw volgt, dat hij me haast in me billen
biit."
"Nou, ik deed het niet," zei de kastelein.
Maar hij deed het toch.
Na een half uur komt hij iemand tegen. Dat was een persoon die het gesprek had

afgeluisterd. Die begon met te lamenteeren dat hij verdwaald was en of hij zoo
goed ging naar de stad en meer zu.lke foefjes.
Nou hij wist zoo goed komedie te spelen dat de paardenkooper medelijden kreeg
en zei: "Loop dan maar met mij mee."
Toen ze zoowaf over alles en nog v¡at gepraat hadden zei de vent: "lØat heb-je
daa¡ nou?"
"Dat is een dolk," zei de ander.
"Laat me ers kijken."
De paardenkooper v¡as zoo dom hem die te geven. Maar zóó als hij het gedaan

had dacht hij: "O jé, nou ben ik schipper te voet, ik zal zien hem weerom te
krijgen."
Maar jawel; op eens zeit de kerel: "Dat ding is zeker wel scherp?" en hakt den
hond zijn kop doormidden; en meteen zeit hi.i: "En geef nou je geld maar, want
nou kun-je toch niks beginnen."
De paardenkooper docht: "Ik ben toch lest (r)," en gaf het.
Toen zei de roover: "Omdat je het nou zoo gewillig geeft, zal ik je je leven laten
houdeq maar aanstonds bij den hollen boom moet ik je rechterhand afhakken:

dat doe ik altijd."
lØat kon de ander er aan doen? Niets natuurlijk. Hij ging dus gewillig mee. Maar
wat gebeurt? Op eens voelt hrl in zyn rechter broekzak een scherp mes dat hi.j

ook altiid bii hem had.
Hij zeit dus tegen den roover: "Doe me nou een pleizier en hak me linker af, dan
kan ik met me rechter me brood nog verdienen."
Dat werd toegestaan. Zoo kwamen ze bij den hollen boom en toen zei hi.i: "Nou
wou ik nog een verzoek doen: peute. nou as-.je-blieft niet, maar sla in eens

toe."
"Nou, afijn dan, omdat ji.j het bent," zei de roover.
In dien tijd had hij met zijn rechterhand het mes opengemaakt en toen de roover
allebei de armen oplichtte om hem zijn hand af te slaan, gaf hij hem een fermen
por in zìjn zij. De stoot was goed raak ook, want de roover was dadelijk dood.
Toen nam hij zijn dolk en zijn geld weerom, maar zijn hond was hi.j kwijt natuur-
lijk. Nou, hij gaf het aan en er ging dadelijk politie naar den hollen boom en toen
bleek dat het een gevaarlijke roover was.

6zs

toch schril'¡6. lk ga maar met jelui loopen."
Zoo praattehij door en ten slotte werd de rentmeester kwaad en zei: "Kerel, schei
toch uit met je praatjes; zie-je dan niet dat.le die juffrouw erg bang maakt?,'
Zoo liepen ze dan met hun drieên voort. Maar even later kwam er weer een kerel,
en die zei ook alwee¡ dat het daar zoo eendeli.jk'rz was en dat hij blij was dat hij
menschen zag, enz, De rentmeester kreeg het mooi benauwd. Doch daar kwam
een derde, ook alweer mer dezelfde complimenten',s,
Op 'r laarsf zei der een: "\Øat draag-je daar toch? Her lijkt wel zwaar te wezer..
\Yy'il ik her ers dragen?"
"O, dank je," zei de rentmeesreri "ik kan het best tillen."
'la maar," zet ð,e anð,er, ";'e most toch ers zeggen wat er in is."
Toen dacht de renrmeesrer: "Nou is het mijn tijd," en hi.j ging met zijn rug tegen
een boom aale staan, plaatste het mandje voor zích en zej:,.Nou, als jelui dat
dan weten wilt, het zit vol geld en wie het niet gelooven wil, die moet zelf maar
kijken."
"Datt goed," zei de ee¡ste en bukte zich naar het mandje. Maar meteen gaf de
rentmeester hem met een dubbeltje dat hij tusschen zijn vingers had zoo een snee
over ztln geztcht dat zrjn tong z\jn mond uit hing.
'Dat zel-je mijn niet lappen," zei de rweede; doch toen hij naar het mandje greep
kreeg hij zoo'n jaap in zijn nek dat hij ook voor Jaffa lag.'r Daarna ging de derde
op den loop en de renrmeester met de juffrouw hardloopend naar huis. Maar dat
is eens geweesq nooit zijn ze weer mer zooveel geld hei bosch doorgegaan.

(Broeh in \Xløterhnd. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'6.

93. Van een roover en een paardenkooper AT rrzT|
Een paardenkooper reisde naar alle markten. Dan had hij altijd een groore som
geld bi.j zich in leeren riemen.
Zoo g¡ngh5 ook weer eens 's avonds naar een groore stad mer veel geld bij hem.
Voordat hij het bosch inging dat hi.j door moest, ging hij bij de kastelein eventjes
oosteken.
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r. trek aan het kortste eind.

(Broek in Waterlønd,- Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'6'

94. Yan een trouwen hond
Er v'as ereis een kastelein, een gemeene kerel, die vermoordde ieder die er kvam
slapen en bestal ze dan. Maar de buitenwacht wist het natuurli.lk niet, want hij
had alti.jd gezorgd dat hij niet gesnapt werd.
Nou was er een koopman waar hij al lang op loerde, maar dien hij nier te pak-
ken kon kri.jgen omdat hij altijd zoo'n gevaarlijken hond bij zich had. Hij had
al dikwijls geprobeerd om dien hond te koopen; dat lukte evenwel niet. Maar de
aanhouder wint en eindelijk was de kastelein baas van het beesr.
'I'oevallig kwam de koopman daarop in een jaar o{ vier niet in de herberg terug.
Maar toen kwam hij dan toch.
Nou, hij girrg te bed. Toen hij goed en wel lag kwam de kastelein in de kamer
en wou hem vermoorden. Maar de andere was ook niet malsch en ze begonnen
te worstelen, waarbij de koopman het eindelijk won. Toen riep de kasrelein de
hond, zooals hij gewoon was te doen als hij een reiziger dlãen niet mannen
kon.
Het beest vloog op zijn vroegeren baas aan, maar deze riep hem bij zijn naam en
zei: "Koest, Zwartkam, pak ze!"
Toen veranderde het tooneel; de hond viel den kastelein aan en redde zoodoende
zi.jn ouden baas.

(Broek in Wøterknd. Uit den volksmond opgeteekend ìn r9or.)'6,

9;. Van een paar gestolen kinderen l\T 327C

De volksoerbalen in het tüdscbrift Volleslewnd.e

nauwelijks was het raam open, of ze pakte de beide kinderen beet en stopte ze in
een zak, dien ze op haar rug nam.
Zoo ging ze op sfap en na een poos kwam ze bij een boer. Daar vroeg ze of ze

even van de zekere plaats gebruik mocht maken, en zette toen den zak neer.

Terwijl ze weg was, kwam de boer langs den zak en zag dat die bewoog. Hij
maakte hem toen open, om te zien wat er in was; en jawel, daar kwamen de

rwee kinderen voor den dag, die vertelden 'aat er gebeurd was. De boer bracht
ze dadelijk naar binnen en verstopte ze tn zljn secretaire, en hij vulde den zak
met koemest.
Toen kwam ook de vrouw weerom, bedankte den boer en nam den zak weer op

haar rug. Maar ze was nog niet ver weg oÍ ze merkte áat ze wat anders te dragen

had gekregen, en boos liep ze naar den boer terug. Die wist natuurlijk van niets

en zei, dat de kind eren zeker zelÍ waren weggeloopen. Hij liet het oude wijf zijn
heele huis doorzoeken en ze keek in alle hoekjes en gaatjes of de kinderen daar

soms in weggekropen waren; maar ze dacht er natuurlijk niet aan dat ze in de

schrijftafel zouden zftien, en zoo ging het wij{ teleurgesteld weg.

De boer haalde toen de geredde kinderen te voorschijn. Kort daarop kwamen
ook de vader en moeder, die het huis leeg hadden gevonden en op weg v/aren

gegaan om de verloren schapen te zoeken, en verheugd en erg dankbaar gingen

ze toen gezamelijk weer op huis af.

En sinds dien tijd zijn de kinderen nooit weer ongehoorzaam geweest.

(V/onneroeer (Zaansüeek). Uit den volksmond opgeteekend in r886).'6r

Vari¿nten. Het verte.lsel vertoont punten van overeenkomst met het Groning-
sche sprookje van Janman in 't papieren huisje (zie N'r 5 mijner vertelsels).

s6. Van een kind in een roovershol srNÂT 999
Er leefde eens een hertog op een slot, maar als de keizer hem noodig had werd hij
opgeroepen om te helpen vechten. Er kwam oodog en hi.i moest dus optrekken,
en hij bleef zoodoende heel lang van huis.
De hertog was nog niet oud en hij had rs¡ee kleine kinderen: een meisje en een

jongetje. Die moesten op het slot blijven en hij liet een man of acht achter ter
bewaking. Er was natuurlijk ook een kinde¡meis.je bi.l de kinderen en dat was

op een dag met het jongetje uìt wandelen, toen ze opeens me¡kte dat het kind
weg was; hoe ze ook zocht, ze kon het niet terugvinden. Dat meisje durfde toen
niet meer naar huis komen en liep dus door, en ze zocht een eindje verderop een

'6r Niet in de correspondentie aangeroffen; verteller onbekend.

b77

Er waren eens een vade¡ en een moeder, die van huis gingen, maar hun twee kin-
deren thuis moesten laten. Ze deden de deur op slot e¡r hadden aan de kinderen
vooral verboden om het raam open te schuiyen.
Toen ze weg waren kwam er een oude vrouw, die, toen ze de deur nier open
kon krijgen, aan her raam tikte en daa¡ een mooien appel voor hield. Maa¡ de
kinderen zeiden dat ze het raam nier open mochten doen. Dat hinde.de niet, zei
de vrouw, want ze hoefde zelf niet binnen te komeq als ze het raam alleen maar
op een kier schoven, dan kon ze hun den appel wel geven. Ee¡st durfden de kin-
deren niet, maar door mooi praten wist de vrouq¡ hun eindelijk over te halen. En

'6' Ve¡zamelaar C. Bakker, verteller D. Schuurmaq zie Meder zoar, p. 29t-292, cBLKaz27.
'6'Ve¡zamelaar C. Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder 2oa\ p. 292, cRlr<o2zg.

ì
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andere huur.
Nu woonden in die buurt in een grot onder den grond een aantal roovers; die
hadden het kind gezien en gestolen, en brachten het naar de grot. Daar gaven ze
de zorg er voor aan een oude vrouw die bij hen woonde; en omdat het zoo'n
kleine beuker'6r was viel het niet moeilijk te zorgen dat hi.j nooit de grot uitkwam,
zoodat hlj op 't laatst niets meer van de buitenwe¡eld afv¡ist. De roovers gingen
er geregeld op uit om te stelen en zoo verliepen er een paarjaar zonder dat er
iets bijzonders gebeurde.
De hertog wist ondenusschen van niers, want hij was al dien tiid niet thuis
geweesf.

Pleizierig had het kind het niet in het hol. De oude vrouw die op hem pasre was
volstrekt niet aardig tegen hem, en van de roovers was er maar een die goed voor
hem was: die nam wel eens speelgoed voor hem mee, doozen met huizen, boo-
men en beesten en vertelde dan wat dat allegaar was. Maar de anderen bemoeiden
zich niet met hem.
Nou gebeurde het op een goeien avond dat het oude mensch in slaap viel en dat
het jongetje de grot rondloopt en zoo den uitgang vindt, toevallig de opening
aan den anderen kant dan waar zijn ouders slor stond. Zoo komt hij dus buiten
en ontmoet eindeli.jk een man, die naruurlijk vraagt waar hij vandaan komt. Die
begreep toen wel dat de zaak niet heelemaal in den haak was en hij nam het kind
dus mee en toevallig komt het zoodoende terecht bij het kindermeis.je, want dat
diende daar in huis. Natuurli.lk herkende die het jongetje dadelijk en werd dit
den volgenden dag weer naar het slot gebracht.
Zooals ik al gezegd heb was de hertog nog altijd niet terug: die kwam eerst na
vier jaar thuis. Toen werd hem natuurlijk alles verteld. Hij bezette met zijn man-
nen het roovershol en de roovers werden gevangen genomen en op het kasteel
gebracht. Daar werd,en ze allemaal opgehangen, behalve die eene. Toen het jon-
getje zei, d.at die zoo goed -roor hem was geweesrr kreeg hij genade en mocht hij
op het kasteel blijven wonen, en is hij zoodoende een braaf mensch geworoen.

(Broek in \T'/øterlønd. Uit den volksmond opgeteekend in 19oz.)'6r

97, Van Platten Tijs \rDK r jz tZ* jr
In de Purmer ¡¡oonde lang geleden een dief, die algemeen bekend was als Platte
Tíjs (r); maar wie het eigenlijk was wist men niet, wanr hij zorgde er wel voo¡
dat hij nieL in den kijkerd liep.

'6a Jongen, knaap.

'6¡ Verzamelaar C. Bakker, verreller D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 338, coaro3 rz.

De ,uolþsoerhølen in het tiid'schrift Volksþunde

Die Platte Tijs was een rare, dìe heel wat
uitgehaald heeft. Maar arme menschen deed

hij geen kwaad. Zoo ontmoette hij eens een

boertje dat erg bedrukt keek.
'Wat scheelt er aan?" vroeg hij.
"O, we moeten morgen rtoo gulden betalen

en we hebben maar 7oo."
'Zoo?" zeî Platte Tijs, "en v¡anneer komt de

landheer het geld halen?"
"Morgen."
"}{oe laat?"
"Om vier uur."
"En wanneer gaat hij weg?"
"Om vijf uur."
" Goed," zei hlj, 'dan zal 1k 1e de 8oo gulden
die je te kort komt leenen."
Den volgenden dag betaalde ons boertje de

huur; maar toen de heer naar huis ging, werd
hij door Platten Tijs beroofd. Deze heeft toen
den boer het geld kwijtgescholden.
Op een andere keer heeft hij een grap gehad

met een dief uit de Broekermeer. Platte Tijs
was klein, maat dat was een sterke vent en

daarom noemden ze hem derr Achtkanten
Boer. Nou had de Achtkante Boer ergens

geld gestolen en liep er mee voort. Platte Tijs

'frøûe'iÅkû¡Iso¡

Centsprent nnet Spoohhistoriën (nr. ryo) toegezon-

den door C. Baþ.þ.er aan G.J, BoeÞenoogen.

Eind t9e eeøw gedrøkt door Scbøitemaleerrtø

kwam hem tegen en eischte zijn geld.

"Dat's goed," zei de Achtkante Boer, "je moogt het hebben als.ie het sjouwen

kunt. "
Dat kon Platte Tijs niet en dus mocht de ander het houden'

Hi.j lag thuis bij burgermenschen. Op 't laatst merkten ze aan een briefie dat hij

verloor, dat hij de beruchte Platte Tijs was en toen wilden ze hem niet langer in
den kost houden. Het gaf hem niets of hij zei dat hij hullie geen kwaad zou doen;

ze wilden geen last met de politie krijgen.

r. Platte hier genomen in den zin va¡: slim, leep.

(Broek in Waterland.. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)"'

'66 Verzamelaa¡ C. Bakker, verteller D. Schuurman; zìe Meder :oor, p. z8o-28 r, ceaxoz14
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Platte Tijs was een roover die kort bij (r) de Rijp woonde. Toen hij ""ÎJ#:iiavond van.Spijkerboor naar de Rijp wandelde, werd hi.l bij het Jaaiersbregje (z)
staande gehouden door Schinderhannes.
Die had zich daar verscholen en hield hem nu een pistool voor, met de woorden:
"Leg af!"
Platte Tijs we¡d daardoor volstrekt niet bang, maar zei lachend: .Ja, dat zou ik
nu wel doen als je snaphaan maar geladen was."
Schinderhannes werd kwaad en zei: "Die is wel geladen, zeg ik je."
Toen nam Platte Tiis zijn hoed in de hand en zei:..Schiet hiei dan ereis een gaatje
ln.
Schinderhannes doet dat en Platte Tijs beki.jkt het gar (het was blijkbaar mooie
lichte maan) en zeit: "Best schier.ie roch niet, v/ant ãan moest het gat midden in
den hoed zijn."
Schinderhannes was daardoor in zijn eer getasr en zei: ,,Dat zal.je zíen of ik
goed- kan schieten. Hou .je hoed maar eens yast, d.an zal je zien dat ik er een gat
in schiet naast het eerste."
Dat gebeurt.
Platte Tijs bekijkt het rweede gat en ze it: ..\ùlaarachrig, ìk moet bekemen dat je
een knap schutter bent. Kan-J'e nou nog meer?,,

Jawel," zeit Schinderhannes, "maar dan moet ik eersr laden.-
"Ah, zoo!" zeit Platte Tijs, "daar wou ik je juist hebben,,, en meteen haalt hij
een snaphaan onder zijn wambuis vandaan: "Nou is het mijn beurr om te zeg_
gen: Leg af!"
Schinderhannes verschrok en riep uit: "Kerel, wìe ben-je? Als je de duivel zelf
niet bent, dan moet ie Platte Tiis wezen."
Ve¡de¡ venelt de geschiedenis niet. Misschien zljn ze wel heel kameraadschap-
pelijk bij Naatje in de Krom (3) een borrel gaan drinken.

r. dicht bij. z. thans: Jagersbrugle. Breg is de Friesch-Hollandsche vo¡m van
brug. 3. een Woeg aan dien weg; thans een boerenplaats,

(de R7þ (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekená in ú92)'62

Varianten. Omtrent den Noordhollandschen roover platte Tijs schijnen geen
historische bijzonderheden bekend te zijn. Hij inoet geleefd heb6en op het ei"nde
der rTde eeuw of iets later. Zijn naam wordt 

"ls 
die rran een berucht persoon ver_

meld doorJ. C. \Øeyermani.n Den Echo d,es V/eereld.s (a" 17z6),blz. 374-yergelijk
ook Nøt,orscber XlY, blz. z$.

Derhalve kan hij een tijdgenoot geweest zijn van den Achtkanten Boer; rmmers

in de bekende Historien ofte PractyÞe der Diepen (in de uitgave door '$ü. van

Paddenburg te Utrecht in r688 gedrukt) bevat het LXIII Capittel (blz. 646 vlgg):

"Het eynde van den Achtkantigen Boer, opgehangen (omme verscheyden Die-

veryen ende huysbraken) binnen Rotterdam, daei benevens sijne verte.llingen

hoedanigh hy seecker Boer buyten Leyden uyt den nood had geholPen met het

leenen van vier duysent guldens aen geld, die de Boer de Schout van 't Dorp
wegens ongelden als anders schuldig was, ende hoe den Achtkantigen Boer de

vier duysent guldens de Schout weder afhandigh maeckte, ende doen den boer

quyt schelde." Hier-uit blijkt tevens dat het âan Platten Tijs toegeschreven feit
ook van anderen wordt verhaald.
Een lied op den Achtkanten Boer werd nog op het einde der rSde eeuw her-

drukt.
Schinderhannes werd eerst in 1777 geboret en is in r8o3 te Mainz opgehangen

Hij was in het begin der rgde eeuw ook in ons land populair. Zijn levensverhaal

werd vertaald, en op de kinderprenten verving hij Canouche. Vandaar dat men

kon gaan meenen, dat de roover met wien Platte Tijs de ontmoeting had Schin-

de¡hannes was.'68

98. Van den niet herkenden zoon AT 939L

'62 Niet in de correspondentie; verteller onbekend.

In een gezin waren een zoon en een do chter' Zehaddenhet verre van rijk en toen

die zoon gioot geworden was, besloot bij dus zijn geluk te beproeven in de wijde

wereld, en hii nam dienst als soldaat. Het verhaal is natuurliik overlang geleden,

in den tijd toen de soldaten zich dan hier, dan daar verhuurden' en zoo kon het

gebeuren dat zijn familie niets meer van hem hoordq want hij was ver weg.

Intusschen waren de ouders verhuisd naar een bosch en hielden daar eèn loge-

ment. Maar evenmin als vroeger, ging het hun nu voorspoedig. De zaken gingen

hoe langer hoe mee¡ achteruit. Of het meisie al als naaister trachtte er wat bij te
verdienen, dat gaf niet veel en in elk geval niet genoeg.

De zoon daarentegen was in den oodog gelukkig geweest en ri.ik geworden. Hij
dacht dus bij zich zelf:'NØat zal iknog langer reizen en trekken en de kans loopen

van doodgeschoten te worden; laat ik naar de oude lui gaan en zien of ik die ook

van nut kan wezen."

'6s De werkelijke naam vân de Duitse ¡ove¡ Schinderhan¡res was Johannes Bückler; hij

werd geboren in t7\ (tiet in 1777: dat was zijn oudere broer) en stierf in r 8o3 in Mainz

onder de guillotine. De Achtkante Boe¡ heette in werkelijkheid Cornelis Janse van Swie-

teq hij wãrd circa 166z geboren te \larmond en stie¡f a¿n de galg in 1686 te Rotcerdam

Zie Dekke¡, Van de¡ Kooi & Meder 1997, p. 67
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'6, Ve¡zamelaa¡ C. Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 346, cøx<o329.

De oolksverbalen in bet tiìdscbrift Volþsþ.ønde

"Och," zei de heer, "hrj zal zorder mij ook wel aan de galg komen."
Een poos later zat hij met de meid op de stoep van zijn huis. Zi.jn buurman kwam
naar hem toe en vertelde dat er een persoon gevat was v/egens roof en moord, en
dat die eersrdaags opgehangen zou worden. Dat bleek denzelfden man te zijn.
"Zìe-je ru wel," zei de heer tegen de meid.
Maar de huishoudster kon het geva.l niet stil houden, en zoo kwam het dat de
hee¡ later nog een flinke boete moest betalen, omdat hij een gevaarlijk roover
had laten loopen.

r. overbluft, beteuterd.

(De Beets (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.) "'

roo. Van den als vrouw verk-leeden roover \.DK 9t8G*
A.
Op een boerenplaats woonden rwee zusters. Op een avond kwam er een vrouw
op die plaats en vroeg om nachrverblijf. Dat werd naruurlijk toegestaan, maar
de eene zuster vertrouwde de zaak niet recht. Daarom haalde ze appelen uit den
kelder en vroeg of de reìzigster er een lustte.
Toen die anrwoo¡d de vart " ja" , zei ze: "Vang dan!"
De reizigster deed toen haar beenen niet van elkaar, zooals de vrouwen bij het
vangen, om den schoot breed te maken; maar ze kneep de beenen toe, zooals de
man¡en doen.
Toen wist ze genoeg. Ze zei niets, maar waarschuwde de politie, en de reizigster
bleek een moordenaar te zijn,

(Broeh in \X/aterland. Uit den volksmond opgeteekend in r899.)'z'

B,
Er v¿as eens een boer die erg gastvri, was en s/aar ieder vreemdeling's nachts
logies kon krrlgen, Zoo kwam er eens een huzaar, en een poos later ook een

vrou.w met een heel ongunstig uiterlijk. De hwzaar vertrouwde haar niet en

besloot toen de proef te nemen door een appel te laten vangen. Doordien de

gewaande vrouw de beenen toekneep, bleek het dat het werkelijk een man was.

De soldaat liet niets merken, maar ging niet te bed en maakte een strooìen pop
van zijn kapotjas. Hij zelf hield zich schuil.
's Nachts stond de vrouw op en ging eerst naar d enhtzaar.

'7' Collectie van C. Bakker, verteller onbekend; zie Meder z. oo \, p. 272, cBAKoi99.

'u ' Collectie van C. Bakker, verteller onbekend; zie Meder z. oo r, p. 254-255, cntxor48.

Verte lc øhøwr in N e d,e rlønd 681

Hij nam dus ontslag uit den dienst en trok naar huis.
Zoo kwam hij eindeli.jk op een avond in het bosch, en heel toevallig komt hij daar
zi.jn zuster tegen, die met naaiwerk op weg was naar de srad. Ze heikenden elkaar
niet, maar toen de soldaat haar vroeg of ze ook wist waar zijn ouders woonden,
kwam het natuurlijk uit wie hij -"i. M"". zij moest naar de stad en kon dus
niet met hem mee teruggaan, en zoo kwam hij dan alleen in het logement zijner
oude¡s aan.

Hij.wìlde niet dadelìjk zeggen wie hij was en deed dus of hij een vreernde was.
En hij werd dan ook niet herkend, want zijn ouders dachten op dat oogenblik
niet aan hun zoon, maat alleen aan de zorgen waaronder ze gebukt gingen. En
zoo k¡¡am het booze plan bij hen op om een eind te maken aãn hun lelJgebrek
door hun gast te vermoorden. Dat geschiedde. Kort daarna komt het meisje weer
thuis en vraagt of er niemand gekomen rs.
"Neen," zeggen de ouders, "er is niemand geweest,,,
"Dat is vreemd," zegt her meisre, "v.anr hie, moer een soldaar zijn; ik heb hem
gesproken, en het is uw zoon en mijn broer.,'
Toen de oude¡s dat hoorden .waren ze naruurlijk wanhopig; maar het berouw
kwam te laat.

(Broek in Vy'arerland. Uir den voìksmond opgereekend in r9oz.),".

99. Van een losgelaten dief
Zeker ongetrouwd heer woonde samen met een oude huishoudster.
Toen hij eens 's avonds laat uit de societeit kwam, zei de meid tegen hem: ..Mijn_
heer, er is volk in huis; ik heb het gehoord. Haal gauw politie.,,
'Neq" zei hij, "ik wil geen politie in mijn huis hebbenjik zal zelf kijken.,,
Hij ging rechtevo orf. naar de kamer waa¡ de dief was en vroeg barsch: .,ìØat

mot-je?"
De ander was beduusd (r) en srond te trillen.
"Ga mee," zei de heer, "en vertel v¡aarom je hier kwam.,'
De.dief was.verlegen en zei geen woord. Eindeli.jk kwam er uit, dat hìj hem had
v¡illen bestelen en daarna vermoorden.
"Zie zoo," zei de heer, "als dat zoo is dan zal ik je wat geven; dan ben_je niet
vergeefs hier geweest, maar beloof me dan dat je nooit wee. hier terugkomt.,'
Toen kon de man weggaan.
De meid was er niets over gestichr dat het zoo afliep en deed den heer allerlei
verwiitingen dar ze geen politie had mogen halen.
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Toen doorstak ze de pop en zei: 'Zie zoo, jy hebt genoeg: jij zult me geen kwaad
doen."
Maar toen kvam de huzaar voor den dag et zer: "Dat is mis, maat!,, en kloofde
den kop van den moordenaar. Zoo waren hij en de boer gered.

(Uitd.am (Noord-l{ol.land). Uit den volksmond opgeteekend in r9o3.)'z

ror. Van een reiziger
Een reiziger logeerde in een herberg; dat dacht hij ten minste, maar het was een
moordenaarshol.
Terwijl hij door het huis Eep, zaghrj een vrouwtje aan het darmen schrapen.
"Var doe-iìj daar?" vroeg hij.
"Ik maak de darmen der vermoorde reizigers schoon. Strak[s] moet jij er ook
an."
Daar hoorde hij niet vrooli.jk van op, re meer roen hij merkte dat hij opgesloten
was en nergens uit kon.
Maar het liep nog goed af, want hij wist met zijn zakmes een gar in de deur te
maken.en zoo te onßnappen. En roen heeft.hij gezorgd dat de roovers gepakt
weroen.

(Broek in Waterlønd.. Uit den volksmond opgeteekend in r899.)vr

roz. Van een soldaat die zich door de vriie kunst redde AT 9r2
Een boer ging met zijn beugeltasch naar de markt en daar was goed wat in ook,
want hii moest koeien koopen.
Onderweg kwam een soldãat hem achterop en zei: "lØel, maat, waar moet jij
henen?"
De boer zei het hem en toevallig moest de soldaat naar dezellde stad omdat hil'
daar in garnizoen lag. De boer was in 't eerst op dat gezelschap niet gesteld, maar
langzamerhand werden ze toch wat vertrouweliiker, v¡ant de soldaat was een
gezellige prater.
Hun weg ging door een bosch en het werd al donker, zoodat ze naar een herbe¡g
omzagen, want de stad konden ze niet meer halen. Eindelil'k zagen ze een lichtje;
dus zij daarop af.
Het zag er wel wat verdacht uit, maar ze hadden geen keus en besloten dus om

'7'Collectie Bakker, verteller uit Uirdam; zie Meder z.oor, p. jtt, cBar<ol,4,
'7r Collectie Bakker, verteller onbekend; zie Meder zoo r, p. 2 t 4, çßr;Ko t 47.

maar binnen te gaan, Nog niet Iang zaten ze
of er kwamen rwaalf kerels binnen. Die wil-
den kaartspelen en zullie moesten meedoen.
Toen ze zoo een poosje aan den gang waren,
zei de opperste: "Ja, mannen, of ik het nou
zeg of zwijg, dat gee[L toch niets, maar wij
zijn roovers en nou moest jelui maar kiezen
of deelen: jullie goed of jullie leven!"
Den soldaat kon dat niet veel schelen, maar de
boer keek erg leelijk.
Op het laatst zei de soldaat: "Nou, dan ons
goed maar, maar dan heb ik één beding: mag
ik het zelf verdeelen?"
Dat mocht. Dus hij aan het tellen.
Hij maakte twaalf porties die even groot
waren en zei: "Is het in orde?"
"Jawel," zeiden de roovers.
Toen zei de soldaat'7a: "Steek het dan maar in
iruJlie zak."
Dat wilden ze wel; maar ja: de roovers bleven
aìle twaal{ met uitgestrekte armen zitten en

konden niets meer doen. Dìe soldaat verstond
namelijk de vrije kunst.
"Pas jij nou op," zei hij tegen den boer, "dan
zal ik de politie halen."
Maar daar had de boer geen zin in.

CentsPrent Ìnet SPookbistoriën (nx t7t), door C.
BaÞleer toegezonden aan G.J. BoeÞenoogen:.

Eind rye eeww gedrøþt d,oor Schøitemaþer te
Pørnerend,

"Ook goed," zei de soldaat; "ga dan maar
mee. Zullie zullen wel zoo blijven zitten."
Dus hij met den boer naar de stad. Toen ze na een paar uur terugkwamen, zaten
de roovers nog zoo en toen werden ze ingerekend.

(Uitdarn- Uit ð,en volksmond opgeteekend in r9o3.)'zr

ro3. Van een roover die de vrije kunst verstond SINSAG 666
In de buurt van Nieuwendam was in vroeger jaren een roover dien ze maar niet
te pakken konden krijgen. Maar op een goeden dag merkten ze dat hij in een

'za In de editie staat per abuis "boer".In het hs. van Bakke¡ staat niet wie de uitspraak doet,
maar ui¡ de context blijkt duidelijk dat het de soldaat-tovenaar moet zi;n,
'z¡ Collectie Bakker, informant uit Uitdam; zie Meder zoor, p. 3t4-3jt, cBAKo3t2.
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herberg te Nieuwendam was en de burgemeester ging er met een stuk of wat
dienders op af; omdat ze bang waren dat hij gewapend was durfden ze hem
echter niet zoo paklen en gingen ze dus een voor een naar bimen of ze gewone
bezoekers waren,
De roover had net een bittertje besteld en zat heel kalm dat æ gebruiken. Eerst
had hij geen erg, maar het duurde niet lang of het zaakje kwam hem verdacht
voor Hij staat dus op, leegt zijn glas in één teug en zet het omgekeerd op tafel.
Toen hij dat gedaan had, loopt hij naar de deur, roept: 'Nou, saluut, heeren!" en
gaat den Nieuwendammer dijk op
Toen hi.j dicht bij Amsterdam was en dus wist dat hi.j buiten het bereik van zijn
vervolgers was, kwam hij een oud vrouwr¡e tegen.
'Zeg, vrottwtje," zei hij, "wil-je een kwartje verdienenl Dan moet je naar die en
die herberg gaan; daar zal-je op een tafeltje in den hoek een omgekeerd glaasje
zien staan. Dat moet ie rechtoD zetfen."
"Anders niet?"
"Nee, anders niet."
Toen gaf hìj de vrouw een kwanje en zei: 'Nou, adjuusies hoor; maar nìer ver-
geten!"
De vrouw ging er heen. Daar stonden en zaten verschillende menschen, maar
niemand sprak of bewoog zich. Ze stapfe dus regelrecht naar binnen en keerde
het aangeduide g.laasje om. Maar roen hadt je het lieve leven gaande. Op eens
begonnen allen te schelden en te vloeken, te loopen en te dreigen en ze wilden
de vrouw, die blijkbaar tot den roover in betrekking stond, te lijf. En6n, na veel
over en weerpraten wist ze dan toch te beduiden dat ze van den prins geen kwaad
wist, dat ze even gek opkeek als de anderen, en dat ze alleen maar de opdracht
uitgevoerd had waarvoor ze een kwartje had gekregen.

(Broeh in Waterland. Uit den volksmond opgeteekend in r9o3.)'26

ro4. Van het spokende kasteel SINAT 999
Nou heb-je me laatst om een spookgeschiedenis gevraagd.lk zaL er je dan een
vertellen; maar eigenlijk is het geen spookgeschiedenis: 't is meer om te bewijzen
dat er geen spoken zijn.
Ik weet wel dat als het vroeger ergens spookte de menschen daar doodsbenauwd
voor waren; en als het eenigszins kon, dan lieten ze zoo'n huis of kastee.l in de
steek en gingen ergens anders heen, Zoo was er dan indertijd een kasteel waar

'zd Collectie Bakke¡, veneller D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 424-42t, çl,l.KIS4o.

De t'olþsperhøIen in het tiid,schrift Volþsþønde

het spookte, en niemand dorst er naar toe, want het was bekend dat van hen die

er heen waren gegaan nooit iemand was teruggekomen.

Maar op een keer reisde er een prins of een hertogszoon (dat weet ik zoo precies

niet meer, maar het was een heel hooge mijnheer) door het land en toen ze hem

over het kasteel spraken, zei hij: "Ik geloof niets van die spoken: ik moet toch
eens kijken wat dat om het lijf heeft."
Hij ging er dus 's avonds met zijn knecht op af en nam pistolen en een paar kaar-

sen mee; maar toen hij bij het kasteel was, zei hij tegen den knecht: 'Ga iti maar

naar huis; ik zal het alleen wel klaren."
Hij ging dus naar binnen, maar zag niets bijzonders, dan dat er geen menschen

in huis q/aren. Hij ging op een canape zitten en stak toen het heelemaal donker
'q/erd een kaars op. Zoo werd het dan ro uur, r r uu¡ en eindelijk rz uur, de tijd
'waarop de spoken gewoonlijk believen te verschijnen; en, jawel, de klok was nog
niet koud of daar kwam zoo'n sinjeur aanstappen: heelemaal in't wit, met ket-
tingen aan zijn handen en voeten, en zwavel brandde op zijn hoofd.
"l[ie ben-je?" vroeg hij.
De ander zei nietsJ maar wenkte met zijn vinger dat hi.i hem volgen moest.

Hij had wel in de gaten dat het geen spook was, maar dacht: "Ik moet toch eens

kijken waar ik naar toe moet."
Dus hij ging waar de ander hem wenkte. Op eens zinkt het spook in de diepte, en

flap! daar gaat hij zelf ook. Hìj kwam te land in een kelder en meteen sProngen

vier of viif kerels op hem.
"Hola! niet al te hãastig!" riep hij; "jelui hebt niet met den eerst€n de beste te

doen. Ik ben die en die en natuurlijk komen ze me zoeken en dan zou het.ie beste

beurt niet zijn als het bleek dat je me vermoord hadt. Ik zou.le dus maar raden

me niets te doen!"
Ze keken mekaar aan, maar hun besluit was eindelijk toch om hem te laten

loopen, mits hij niets vertelde.
Dat beloofde hij, en toen hij terugkwam en ze hem vroegen hoe hij het had gehad,

zei hij: 'Het spookt er niet, maar ik kan je toch niet aanraden er heen te gaan."

Een jaar of vijf, zes later trouv¡de hij. Dat was natuurliik groot feest. Toen dat
in vollen gang was, kwamen e¡ twee marìnen om hem te spreken. Ze hadden een

mooi paard bij zich en kwamen hem dat ten geschenl<e geven.

Toen hij vroeg van wie ze kwamen zetdert ze: "Van de roovers in het spokende

kasteel. \Vij hebben nu geld genoeg en scheiden uit met rooven, maar iij krijgt nu
dit paard omdat je zoo goed gezwegen hebt."

(Broek in Waterland.. Uit den volksmond opgeteekend in r9or. Ook van de

hier volgende verhalen van spoken en kollen ben ik die uit ìlaterland nagenoeg

alle verschuldigd aan den heer c. BAKKER, die door zijn talent om vertellers
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CentsPrent met Spoohhistoriën (nr t7z) opge-
støørd door C. Baþher aan G.J. Boehenoogen,
eind r9e eeøw ged.røkt bij Schøitemaker te Pør-
merend.
Rechtsonder een versje oøer de dnrtiende (hier:
zeøend,e) d,øiøel

te ontdekken en aan het spreken te krijgen
zooveel belangwekkends weet aân het licht
t€ brengen.)I77

ro¡. Van het gewaande spook
Zooals je weet waren er vroeger veel sluikers
(r). Dat zat hem in de hooge acci.jnsen, tegen-
woordig hoor-je daar dus veel minde¡van, ten
minste bij ons in de buurt.
Nou was er indertijd een dorp waar het
spookte in de kerk.
Iederen nacht was het een leven van heb ik
jou daar. Er werd in de buurt gewaakt en dan
hoorden ze om twaalf uur een gebrul als van
een wild beest. Maar niemand durfde dan de
kerk in.
Eindelijk kwam er iemand in het dorp die
niet bang van spoken was, en die zei dat hrj
wel eens zou zien wat dat voor een geweld in
de kerk ¡¡'as. Hij ging dus 's avonds naar bin-
nen en wachtte af wat er zott gebeuren. Om
middernacht kwam er ee¡st een groot gebrul
onder den preekstoel vandaan en kort daarna
kwam er een beer te voorschijn. Hij aan den
loop en de beer hem achterna. Maar hij deed
het niet uit bangigheid. Op eens draaide hij
zich om en pakte den beer bij zijn sLaarr.
Die ging op zi.jn achterste pooten staan en ze

De volþsøerhølen in bet tijdschrift Volþsþwnd.e

r. smokkelaars.

(Broek in Waterknd. Uit den volksmond opgeteekend in r9oz.)'u 3

ro6. Van den dertienden duivel vDK t676G+

Er waren eens twaalf studenten, die den pik hadden op een van hun kameraden.

Ze besloten om een grap met hem te hebben en hem eens fìink bang te maken

en meteen goed op zijn falie te geven. Daarvoor lieten ze bij een sniide.r twaalf
duivelspakken maken en zouden zoo verkleed allemaal te gelijk bii hem op de

kamer komen.
Of nu de kleermaker het hem verteld heeft, of een ander, dat doet er niet toe,

maar hij wist er van en hij zei: "Dan moer ik ook zoo'n Pak hebbe¡ "

Dat gebeurde en de bepaalde avond kwam. Hii legde toen een Pop in zijn bed,

diep onder de dekens, en ging zel{ als duivel verkleed in een kast staan.

Nou, het duurde niet .lang of zijn kameraads die kwamen. Het was een brul.len

van wat ben-J'e me, maar hij werd maa¡ niet wakker' Ze dachten dat hij zich maar

zoo hield en begonnen hem toen (zooals ze dachten) te slaan en te knijpen. Maar

hij bleef doorsìapen.
Ondertusschen was de duivel uit de kast ook te voorschi.in gekomen en begon

met hen mee te dansen en te schreeuwen.

Maar hij gaf den één een duw en den ander een opzaniker, en een derden gooide

hij tegen den muur aan, zoodat ze zeíden: "\Øat of het nou is weten we niet; maar

daar zit wat achter,"
Toen keken ze mekaar aan en begonnen te tellen, en ja wel: toen waren ze met

hun dertienen.
"Dan is de werkelijke duivel bij ons gekomen omdat we gespot hebben," zeiden

ze, en zlj er vandoor, doodsbenauwd dat de duivel hen achte¡na zou komen.

Je kunt begrijpen hoe die dertiende student hen later uitlachte.

(BroeÞ in Wøterlønd'. Uit den volksmond opgeteekend ìn rgor')'zr

Variant. SINSAG 916
Te Leiden *ordt verteld dat een student zich voor de grap als duivel verkleedde

om anderen bang te maken. Maar toen verscheen de duivel zel{ en smeet den

spotter tegen den muur zoodat de stukken vleesch daar tegenaan bleven zrtten.

'zs Collectie Bakker, ve¡telle¡ D, Schuu¡man; zie Meder zoor, p. 34r, cBAKo319.

'¿ Collectie Bakke¡, vertelle¡ D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 2931 cB^Ko23o.
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begonnen samen te worstelen. Het volk buiten hoorde dat wel, maar was doods-
benauwd, Toen we¡d alles stil en hoorden ze niets meer.
Den volgenden morgen kwam de reden daarvan aan het licht. Er zou dien dag
iemand begraven worden en dat gebeurde toen nog altijd ìn de kerk. Toen men
nu's morgens in de kerk ging kijken, v¡ar zag men roen? De man en de beer lagen
samen in het versche gra[, waar ze riet uit hadden kunnen komen. De beer was
echter geen beer en ook geen spook, maar het ¡vas de zoon van den burgemeester.
'Wanneer 

's nachts het volk en de politie bij de kerk was vanwege het gewaande
spook, dan maakten hij en zijn maats van de gelegenheid gebruik om te sluiken.

'77 Vertelle¡ D. Schuurman; zie Meder zoo r,p. 284-285, cr,txozrT,
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ro7. Van een meid die niet bang was \DK r676D4
Er q¡as eens een meid die nergens bang voor was. Om haar op de proef te ste.llen
wedde men dat ze's nachts niet een been uit het beenderenhok op het kerkhof
zou durven halen.
Ze ging er dus tegen middernacht op af; maar nu had iemand zich daar opgesteld,
en toen zij een been pakte riep een grafsrem: "Dat is mijn been."
Ze greep dus een ander, maar weer klo¡l<: "Dat is mijn been."
Toen ze ten derden male een been beetpakte en er weer gezegd werd: ..Dat is
mijn been," zei de meid: "Loop nou naar.je grootje! welk mensch heeft nou drie
beenen? ik ga hiermee schoot, aârs (r) zou ik mijn weddingschap v erlíezen."

r. anders.

(Broeh in Waterlønd,. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'8.

ro8. Van den man die noten telde oo het kerkhof AT r79r
Daar waren eens twee broers; de een was wijs en de andere gek. Ze haðd,en teza-
men een zak vol noten gestolen.
De wijze zei tegen den gekken: "Broer, ga jij nu de noten deelen, dan zal ik in
dien tusschentijd dat schaap stelen dat we in het q¡eiland zagen loopen.,,
"Goed," zei de gekle, "dan ga ik een veilig plekje zoeken waar wij den buit
kunnen deelen."
Hi.l ging toen het kerkhof op, klom over den muur van het beenderenhok en
begon daar de noten te verdeelen.
Telkens haalde hij twee noren uit den zak en legde die op twee hoopjes en bij elke
reis zei hij: "Datt voor mij, dat's voorjou."
De koster was toevallig nog laat in de kerk en hoorde buiten op het kerkhof wat
leven; hij luisterde en merkte dat het uit het beenderenhok kwam.
En toen hij scherp luisterde hoorde hij duidelijk zeggen: "Dat's voor mij; dart
voor jou."
Godsverschrikt liep hij naar den pastoor en riep: "O mijnheer pastoor, noort,
nooit durf ik meer het kerklo{ over. Ik geloof dat we op het einde der dagen zijn,
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v/ant de engelen en duivelen zyn aan het beenderen tellen. Ik heb ze duide.lijk
hooren zeggen: Datb voor mij; dat's voor jou. Dat's voor rnij; dat's voor jou."
"Och, wat!" zei de pastoor, "spookt het in je hoofd? \Øat is dat voor malle-

Praat?"
"Mijnheer pastoor, ik heb het zelf gehoord; en als u niet mee gaat kiiken wat er
is, durf ik nooit meer ove¡ het kerkhof."
Toen ging de pastoor mee, enjawel, aan den kant van het kerkho{ hoorde hij ook
telkens wat neergooien met een: "Datl voor mij; dat's voor jou."
"Maar," zei de pastoor, "nu heb ik het wel gehoord, maar nou zou ik het ook wel
eens graag wilìen zien. "
"Ik niet, mijnheer pastoor! bij mlln ziel en zaligheid, ik niet!" riep de koster.
"Nou, ji.i hoeft het ook niet te z\en " zel de pastoor, " maar de muur van het
kerkhof is mij te hoog: Als jij nu bok-bok gaat staan, dan klim ik op je rug en

dan kan ik in het beenderenÌrok kijken."
Veel zin had de koster er niet in, maar hij diende wel te gehoorzamen en zoo
gingen ze dus samen om het ke¡khol heen tot bij het beenderenhok, en daar klom
de pastoor, die al wat oud en stram v/erd, met moeite op den rug van den koster
en kon toen net over den rand van den muur heenkijken. Heelemaal in stilte was

dat natuurlijk niet gegaan en de notenteller had het leven gehoord en dacht nu
dat het zijn broer was met het schaap.

Hii zei dus: "Zoo, ben-je daar met hem? IØacht, dan zal ik hem meteen maar den
nek afsni.lden."
Toen schrok de koster zoo, dat ht1 den pastoor .liet vallen en aan den haal ging,

want hij dacht stellig dat het om hem te doen was. En ook de pastoor was zoo
geschrokken dat hij den koster zoo gauw mogelijk achterna ging.

(Beverwijk. Opgeteekend in r89r naar mededeelingen van eene dienstbode.)'8'

Varianten. Verwante verhalen zijn in ve¡schillende streken bekend; vergelijk de

litteratuur-opgaven bij KöHLE& Kl. Scbriften,I, t37. lìet slot van het vertelsel

vertoon! oyereenkomst met een verhaal bij on uolr en DE cocK, Vl. Vertelsels,

442 vlg.

ro9, Van de verbrande spoken
In een kasteel spookte het; en wat men ook deed om daar een eind aan te maken,

niets baatte. Iederen avond hielden de spoken bal en dansten vroolijk met
mekaar.

Ve ne lc øhøar in N e derløn d,

(Leiden. Uit den volksmond opgeteekend in r9o4. De ve¡relsrer (eene hospita)
meende dat het waar gebeurd was.)
Ook elders is een dergelijk verhaal bekend.

'3'Collectie Bakker, ve¡reller D. Schuu¡man; zie Meder zoor, p . 29o, aßA:rozz;.'. '3' lngezonden door mev¡ouv¡ Deenik-B¡omer: schriftje van haa¡ dochter.



692 Verte lcuhaør in Ned,erland,

Op het laatst ging iemand er heen en die nam wat zakdoeken, terpenri.jn en
een kaars mee. Toen de spoken kwamen begon hi.j met hen mee te dansen en
zwaaiðrc met zijn zakdoek. Dat deden de anderen hem toen na. Daarop nam hij
de terpentijn en deed die op zijn zakdoek en ook op die van hen, en meteen goot
hij ook wat op hun kleeren. Toen ze zoo weer een poosje gedanst hadden, nam
hij de kaars, stak die aan en srak toen daarmee den heelen boel in brand. Nou,
terpentiin wil wel branden! De spoken brandden zich dus leelijk en sinds dien
tiid ziin ze verd'v¡enen.

(Broeh in Waterlønd.. Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'3'

rro. Van Urus-Kedurus SINSÂG 622
Op een oliekokeri.j spookte het. Alle nachten kwam er een oud wijf dat uit den
kokenden ketel drinken wilde en den knecht die dat beletten wou wegjoeg. Nie-
mand wou er dus mee¡ 's nachts bli.jven.
Maar op zekeren dag kwam er een man, die Urus-Kedurus heette, zich voor het
baantje aanbieden. Iedereen raadde het hem af, maar Urus-Kedurus zei dat hi1
niet bang was en liet zich niet van zi;'n plan afbrengen.
IJrus-Kedurus was dus dien nacht op zi.jn post en toen om rwaalf uur het spook
verscheen en riep: "lJms-Kedurus, laat me drinken," zei hij: "Nee, oud wijf, je
za.l L ni et drinken. "
Toen werd her spook naruurlijk boos en schreeuwde: "Urus-Kedurus, maak dat
je weg komq of ik zal je met je kop in den kokenden ketel douwen."
"Dat zou je wel willen," zei Urus-Kedurus, "maar daarom gebeurt het nog niet!
lk zal joø met 1e kop in den kokenden ke¡el douwen!"
En meteen greep hij het oude wijf beet. Maar die veranderde in een kat. Urus-Ke-
durus werd echter niet bang en liet niet los, maar hield het beest in de kokende
olie. En van dien tijd af was de fabriek van het spook bevrijd.

(Zaønd.arn- Uit den volksmond opgeteekend in r886.),8r

rrr. Van een betooverden molen SINSAG 622
Er was ereis een molenaar, dien zi.jn molen t nachts maar niet wou draaien. ]ÙØar

ze er aan deden, het gaf allemaal niets. Geen knecht kon hij houden; want òf ze
kwamen verschrikt 's nachts uit den molen vliegen, òf ze besrorven het als ze

'3' Collectie Bakker, verteller D. Schuu¡man; zie Meder zoor, p. 3zz, cnt xozï5.
'3r Niet in de correspondentie aangetroffen; verteller onbekend.
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er een poosje geweest waren. Op een goeden dag komt er een bedelaar aan de

deur.
"Iñl-jij me helpen malen?" zei de molenaar, "dan kun-je veel geld verdienen."
Natuurli.lk wou die arme man dat wel.
"Dat's dus afgesproken," zei de molenaar, "maar je moet weten dat er iederen

avond een verschrikke.lijk leven in den molen is en dat we hem maar niet op gang

kunnen krijgen."
"O, daar ben ik niet bang voor; ik zal wel waken. Maar tot aan de bovenste sport
toe moet je op iedere tree van de Íap een kaars te branden zetten."
Dat gebeurde. Eerst zaten ze samen stil bij 't vuur, maar toen het 's avonds laat

werd, hoorden ze op eens een gestommel en een leven: alle kaarsen werden na

mekaar uitgeblazen en er kwamen een massa zwarte katten binnen.
Toen die bii de tafel kwamen en daar ook de kaars wilden uitblazen, zei de bede-

laar: "Su, sst, poesjes, dat most jelui nou niet doen, want dan kunnen we niks
zien, en ik wil dan een lekker kop koffie zetten, dan kunnen we gezelliger zitten
praten,"
Dat zei hij er maar om, s¿ant hij had het kokende water voor v¡at anders noodig.
De katten gingen dus bij het r.-uur zitten en ze begonnen waarachtig te Praten
ook. Maar den molenaar werd het intusschen te benauwd.

"Ik ga er tusschen uit" zeihlj;'zehebben er al zoovelen gemold, en ik blijf liever

nog wat leven."
Toãn ze zoo een poosje hadden zitten praten, zei de eene kat tegen de ander: "\Øe

mosten hem er even uitwippen."
De knecht deed net of hij niets hoorde.
Een poos later zeiden ze weer: "\le mosten hem er even uitwippen."
Maar toen zei er een: "Laten we wachten tot roodbontje komt."
Niet lang daarna kv¡am een roodbonte kat binnenstuiven.
"Nou wordt het mijn tijd," dacht de bedelaar; dus hijneemt eenpollepel en begint
de katten met het kokende water te gooien. Jankend en schreeuwend liepen de

katten toen vort (r), en van dat oogenblik af begon de molen te draaien. En toen
de molenaar k morgens kwam kijken, waren er al een paar zak gemalen,

Maar het ergste kwam achteran, want de juffrouw van den molenaar zat vol
brandblaren. Die was dus een kol en had een handje in de spokerij gehad.

r. voort, weg.

(uitdøn (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9o3.)'3+

'3r Collectie Bakker, bejaarde verteller uit Uitdam: zie Mede¡ zoor, p. 36¡-366, ceero]8o.

6gl
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¡rz. Van een wi¡kel waarin het spookte SINSAG 43 i
Mi.jn oudoom had een touwslagerij in Hoorn. Daarvoor betrokken ze vlas en
hennip uit Amsterdam.
Eens ging mijn oudoom voor een grooten inkoop zelf naar Amsterdam, maar
toen hij in het magazijn boven kwam, stond hij versteld over den rommel die daar
was; alles lag op en door mekaar. De bediende vroeg hem watj maar hij hoorde
het niet, want hij was heelemaal onder den indruk van de herrie die hij zag. De
bediende zei weelwat, maar toen hij weer geen antwoord kreeg, begreep hij
waarom de ander zweeg.
"Ja," zei de bediende, "dat komt door spoken. Hier is vroeger onrecht gepleegd.
De vorige bewoner heeft zich opgehangen, en of mijn patroon nu door de
knechts t avonds den boel laat opruimen, 's morgens is het toch altijd weer het-
zelfde: t nachm wordt alles door elkaar gesmeten."

(De Beets (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in rgor)'tr

rr ¡. Van de dansende kâtten SINSAG to2
Aan de Zunderdorper Gouw dansten 's avonds zeven katten poot aan poot. Daar
spookte het namelijk.
Op een avond moest mìjn overgroowader, Sijmen 8., naar Zunderdorp en rwam
daar langs. Hij zag de katten in de rondte dansen en toen ze hem in 't oog kregen
zongen zei

"Gouwe, gouwe, gouwe,
Sijmen in den ketel douwen."

Eindelijk riepen ze hem en zeiden dat hij met hen mee moest dansen.
"Dat wil ik wel," zei hil'.
Dus hij gaf hun een hand.
"God, God," zei hij, "wat hebben jullie kouwe handen!"
Voort waren ze! omdat hij God gezegd had; dat kunnen kollen niet hooren. Toen
zaghg dat ze on een gouden avondmaalsbeker hadden gedanst.
Hij heeft dien beker meegenomen en hem gegeven aan de kerk te Zvrderd,orp
o{ Schellingwou, dat weet ik niet precies meer, maar ze zeggen alti.ld dat hij daar
nog bewaard wordt.

(Uitdørn (Noord,-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'86

De z¡olþst erhølen in het tüdscbrift Volþsþunde

Varianten. SINSAG tor
Ook van de Adammer brug onder Uitdam wordt veftéld dat er daar 's nachts
katten poot aan poot in de rondte dansten; dat waren allemaal kollen die na den
dans hun tocht begonnen. Menigeen durfde daarom's avonds niet over die brug
gaan.t67

Het is bekend dat van zeer veel plaatsen, in allerlei streken - zoowel in ons land
als elders - iets dergelijks verteld worclt.

r r4. Van een man op het kerkho{ SINS,A.G 4o2
Er leefde te Hoorn een man in groote oneenigheid met zi.jn vrouw Hij stierf en

werd op de Keeren (een kerkhof buiten Hoorn) begraven.
Een poos daarna ging z:4n zoon, een soldaat die met verlof over was, t avonds
buiten de stad wandelen. In de buurt van het kerkhof zaten menschen. Hij
groette ze en ging verder. Even daarna hoorde hij zijn naam roepen. Hij keerde
dus te.rug en vroeg, wat ze wilden; maar de menschen beweerden hem niet geroe-
pen te hebben. Hi.l liep weer door, maar er werd weer geroepen. Toen dacht hij
dat men hem voor den gek hield.
Maar toen kwam hij op het kerkhof en daar zei diezelve stem tegen hem: "Hein,
wees beter voor je moeder dan ik geweest ben."
"Dat beloof ik," riep Hein.
"Geef me dan de hand er op, dan kan ik rustig in mijn graf liggen," zei de stem.
Aangezien Hein niemand zag, haalðe hij zi.ln zakdoek uit zljn zak en zwaaide
daarmee ten teeken van belofte, Op eens q'erd de zakdoek gegrepen en toen
Hein nog eens zijn belofte herhaald had, weer losgelaten. De greep bleef echter
in den zakdoek te zien; en men beweert dat die zakdoek nog in de familie wordt
bev¡aard.

De vader van mijn zegsman die dit verhaal dikwijls verteld heeft, liep op een
goeden dag op de kermis in de plaats waar hij toen woonde. Daar zag hij iemand
uit Hoorn, dien hij nog van vroeger kende, als kramer. Hi.j sprak hem aan en deze

bevestigde dat de zakdoek nog bestond.

(Iloorz (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r899.) '88

'32 Collecde Bakker, verceller uit Uitdam; zie Meder zoor, p. zz.o, cBaxoo24.

'33 Collectie Bakker, verteller onbekend; zie Meder zoor, p. zz j-2241cBLKoo29.
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'3¡ Collectie Bakke¡, anonieme ve¡teller uit Beets; zie Meder zo o\ p. 271,, c¡A{o2oJ.
'36 Collectie Bakker, verteller Jacob Beers Dirkszoon; zie Meder zoor, p. 38 r, cra<o4r ¡.
Siimen B. = Svmon Beets.
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rr5. Van de slechte dochter
Een moeder leefde met haar dochter; maar deze behandelde de oude vrouw heel
slecht. Dat was van algemeene bekendheid. Eindelijk stierf de moeder. Niet lang
daarna komt de dochter met den jongen waarmee ze verkeering had in een café.
Daar zitten natuurlijk meer menschen, en een komt op haar'af en zegt: "Moeder
is dood. he?"
"1a," zegt ze.
"rùØeet ge wel," ze7t de ander, "dat uw moeder overeind in de kist zit, omdat ge
zoo slecht voor haar geweest zrlt? Ze zit overeind in de kist met haar slaapmuts
op, en ik wil wedden om een anker wijn dat ge niet naar het kerkhof durft gaan
en de muts yan haar hoofd halen."
"\Øe.1," zegt het meisje, "waarom zou ik niet durven?"
En ze gaat het huis uit, naar het kerkhof toe, klimt over den muur, en zoowaari
haar moeder zít overeind in het gra{. Gauw pakt ze de muts en loopr weer rerug
naar het café, gaat naar bimen en gooit de muts neer voor de voeten van den man
die de weddenschap had gedaan. Maar op dat zelfde oogenblik valt ze dood neer.
De hals was haa¡ omgedraaid.

(Ophewsd.en (Neder-Betuwe). Ui¡ den volksmond opgeteekend in r9o8.)'sr

r16. Van de gebroken belofte SINSAG 4o2
Een bakker te Hoorn had een vrouw en twee kinderen. Zijn vrouw werd dood-
ziek en hij beloofde haar op haar ster{bed dat hij de kinderen bij een buurvrouw,
een heel braaf mensch, zou uitbesteden. Maar toen zij gestorven was, kwam hij
die be.lofte niet na.

Van dien tijd af begon het avond aan avond te spoken. Er werd gerommeld,
geschui{eld, gestâmpt en ander leven gemaakt. En altijd op denzelfden tijd begon
het leven weer en werd het na een poos v/eer stil.
Hij wist niet wat hij er aan doen moest en sprak er den predikant over. Deze
besloot zich met eigen oogen en oren te overtuigen en bleef dus op een zekeren
dag waken en las onderwi.ll in den bijbel.
Op den gewonen tijd begon het spoken weer en toen dat een poosje zoo geduurd
had, zei de dominee: "'Wa¡ is er van uw verlangen?"
"Ik heb geen rust," antwoordde her spook, "voor mijn man zijn belofte omtrent
de kinderen vernrld heeft."
"Die zal ven'uld wo¡den," zei de dominee.

De øolþsoerhdlen in het tiìd,schrift Volþsþunde

Toen vertelde hij den bakker wat hij gehoord had en deze heeft de kinderen toen
bij de buurvrouw uitbesteed; en het spoken is sedert voorgoed opgehouden.

(Hoorn.IJit denvolksmond opgeteekend in r 899.)'r'

rr7. Van den wondediiken worp SINSAG 9ot
Op de plaats (r) van Jurrie H. werd vroeger erg gedobbeld. Nu hadden ze op
een avond goed gedronken en gebrast en toen kwamen de dobbelsteenen voor
den dag. Een gooide met rwee dobbelsteenen twaalf; dus het hoogste wat je kunt
gooren.
De ander werd kvaad en riep toen hij de steenen neergooide: "Er uit dertien!"
En v¡at wil het geval? Er vloog een brok van den dobbe.lsteen a{ zoodat er

rweemaal zes oogen en dan nog een, dat is dertien, op het bord lagen. Hij won
dus. Ze zeggen wel dat toen de duivel onder de tafel zat; ten minste na dien tijd
spookte het er.

r. Boerenp.laats, boerderi.j.

(BroeÞ in Waterland- Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)"'

In de varianten van dit bekende verhaal gaat het bij de dobbelpartii meestal om

het leven of de ziel van den speler. Vergelijk reeds Gestø Romønorøm r7o.

r r8. Van begraven schatten
A.
Mijn vader heeft mij dikwi.ils verteld, dat er om de Zuid een boerenplaats was

waar het spookte. Geen mensch kon het er dan ook houden. Op laatst woonde er

dan toch weer een boer in, maar die spokerij was ook hem natuurlijk niets naar

zljn zìn. Maar hîj en geen van de huisgenooten dorst er wat legen te doen

Nog zoo heel lang woonde hij er niet, toen er een oude soldaat, arm en grijs, aan

de deur kwam bedelen.
"Zoo,' zei de boer, "nou zie ik dat het spreekwoord waar is: Jong soldaat, oud
l¡edelaarl Maar zoo'n vent als jij moet ik net hebben. \Øant.je moet weten dat het

spookt hier. Voor spoken zal een soldaat e/el niet bang wezen."
"O," zei de soldaat, "ik heb nog wel wat anders gezien als een spook!"

'r" Collectie Bakke¡, verteller onbekend; zie Meder zoor, p. zz\-222, cRAKao2T

'r' Jurrie H. is Jurrie Hofman. Collectie Bakker, verteller D. Schuurman; zie Meder zoor,
p.328, cnarozg¡.

SINSAG 4OI

'3e Niet in de correspondentie aangeroffen; verteller onbekend,
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En ze spraken dus af dat hij t nachts zou blijven waken.
Toen het awond werd kreeg de soldaat een flesch wijn en den bi.lbel bij zich, en
.i ^. "i¡¡"^ l"'.^
Klokslag rwaalf uur hoorde hij een verschrikkelijk leven en het duurde niet lang
o{ er kwamen zes man binnen met uitgetrokken sabel. En dat waren maar niet de
eersten de besten, maar er was een kolonel en een grootma.joor bij, en een kapi-
tein en nog andere officieren. De soldaat salueerde natuurlijk, maar ze deden net
ol zehem niet zagen. Ze liepen de kamer over en de deur uit, en hij hen achterna.
Dat ging regelrecht naar den hooiberg. Daar begonnen ze met hun sabels een gat
te graven, en toen dat diep genoeg was, haalden ze er een ketel uit, afgestreken
vol met goudgeld. Direct daarna zetten ze den ketel er weer in, maakten het gat
dicht en gingen weer langs denzelfden v¡eg ten¡g.
's Morgens zei de soldaat tegen den boer niets, maar tegen den knecht zei hij:
'Vil-je me helpen, dan krijg-je ook je portie."
Ze gingen stil naar den hooiberg, maar er was niet te zien dat er 's nachæ gegraven
was, Toch gingen ze aan het werk, enjawel, na een poosje vonden ze den ketel,
haalden dien er uit en maakten het gat weer toe.
's Nachts bleven ze samen waken. \Øeer kwamen de spoken, weer gingen ze naar
den hooiberg, weer groeven ze; maar toen ze niets vonden, maakten ze ¡echts-
omkeert en zijn er nooit weer geweest.
"Nou," zei de boer, "als je hier wonen wilt, dan kan-je geld krijgen om koeien
te koopen."
"Ik wil hier wel blijven," zei de soldaat, "maar geld hoef-je niet te geven, want
dat heb ik zat."
(Uitdøm (Noord-Holland). Opgeteekend uit den mond van een ouden man in
r90l. )'''

B. SINSÂG r'or
Een molenaar kon geen knechts houdeq en wonder was dat niet, want t nachts
om rwaalf uur begon zijn molen uit zichzel{ rc malen en was het e¡ een leven als
een oordeel. Door ondervinding geleerd, besloot hij om her verder maar zonder
knecht te stellen.
Maar op een goeden dag meldde er zich toch een aan, en na wat over en weer pra-
ten zouden zij het dan nog eens p¡obeeren. De knecht zou dus dien nacht in den
molen blijven. Het werd twaalf uur; en de klok was nog niet koud of de molen
begon te malen, hoewel het bladstil was. Tegelil'k werd er een leven gemaakt dat
hem hooren en zien verging. Op zijn gemak was de knecht niet, maar hij bleef

'¡' Collecde Bakke¡, verteller uit Uitdarn; zie Meder zoor, p. )62163, Ç8 Ka376.
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toch op zijn post. Op eens zag hij vier mannen uit den grond opkomen; ze had-
den een tafeltje meegebracht en gingen daaraan zitten. Tgen begonnen ze geld te
tellen, al maar zonder ophouden, totdat de klok één sloeg; toen verdween alles

zooals het gekomen was.

Den volgenden morgen vertelde hij zijn bevinding en zei meteen dat hij toch
maar.liever niet blijven v¡ou. Maar de molenaar wist hem te bepraten om het nog
een nacht te probeeren.
Precies om twaalf uur begon de molen weer te draaien, onder een verschrikkelil'k
la's¡aai. lØeer verschenen de vier mannen en bleven ze geld tellen, tot om één uur
alles weer een eind nam.
Maar ondertusschen was de knecht op een idee gekomen. Hij stelde den baas

voo¡ den vloer van den molen open te brekea en den grond eens te onderzoeken.
De baas durfde dat niet, maar de knecht kreeg permissie het zel{ te doen. Hij brak
den vloer op en groef op de plaats, waar hij de mannen had zien komen en gaan,

en vond een grooten schat. Daarop heeft het spoken opgehouden.

(Zøiderzaoød,e (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'rr

c.
Er waren eens een paar arme menschen, die braaf oppasten en in een klein huis.je

woonoen.
Op een goeden nacht droomde de man dat er een schat bij zijn huis begraven
lag; op eens kwam er een stem: Jan, Jan, je moet graven daar en daar, dan zal-je
een schat vinden."
Hij hechtte er geen waarde aan, maar den volgenden nacht hoorde hij weer: "Jan,

Jan, je moet opstaan en graven gaan, anders verlies-je den schat."
Toen is hij opgestaan en heeft den schat gevonden ook.

(De Seers (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend ir r9or.)'rr

D. SINSAG 4or
Te Be¡¡rekom was indertijd een notaris die veel menschen onrechtvaardig behan-
deld had. Toen hij gestorven was kon hij in zijn graf geen rust vinden, maar elken
avond kwam hij in zijn huis spoken en dan zag zijn vrouw hem altijd naar een

hoek van zijn kamer gaan; daar bleef hij een tijd zitten en verdween dan weer.

'qr Collectie Bakke¡, ve¡teller uic Zuiderwoude; zie Meder z.oor, p. 263, ccA:r.or1r.
'g+ Collectie Bakker, verteller onbekend; zie Meder zoor, p. 3o2, ÇB^:<a242.
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was. Deze hield echter vol en wees den soldaat die klaverenboer had uitgesruurd
als haler aan. Deze betaalde toen. Maar wij wisten zoodoende dat hij een kol was,
v/ant hii was de kamer niet uit geweest en een mensch kon onmogelijk in een paar
minuten dien langen-weg heen en terug hebben afgelegd.

(Zaiderzr.,oude (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'16

B.
Mijn groowader woonde te Hoorn. Hij had daar met anderen een rondje en dan
gebruikten ze meestal een borreltje. Maar eens op een avond had niemand lust
een flesch drank te halen.
Toen zei er een: "Ik zal klaverenboer er om uitsturen, op voorwaarde dat als hij
met de flesch terugkomt een van jelui de flesch gauw aanpakt, maar achteruit-
loopende, met de handen op zi;'n rug en zonder omki.jken, want anders loopt het
slecht voor me af."
Dat beloofden ze.
\Øerkelijk verdween toen klaverenboer en de man; die hem uitgestuurd had
kreeg het erg benauwd. Een poos later werd er aan de deur gerinteld. Een van
het gezelschap ging achteruit naar de deur en pakte de flesch aan. Tegeli.lk kreeg
hi.j een harden stomp in den rug. Toen ging de benauwdbeid van den ander ook
weer over en ze hebben samen de flesch opgedronken.

(Hoom. Uir dsn volksmond opgeteekend in r90r.)'"'

C.
Mijn groowader heeft ook eens wat beleefd mer klaverenboer. Hij was met ande-
ren op een ronore.
Toen zei de oude S. tegen hem: "Steek klaverenboer in je zak en leg hem dan
ergens neer, dan zal ik maken dat hi.l tegelijk met je weer hier is."
Grootvader nam klaverenboer en ging naar buiten. Hij kneep een hoekje van de
kaart af en legde hem toen, een kwartier van huis, in het natte gras; toen liep hij
weer ten¡g naar de gasten. Maar jawel, tegelijk met hem was ook klaverenboer
er weer Van het blad was een hoekje af, en het stukje dat grootvader in den zak
had paste er aan; bovendien was de kaart nat. S. bleek het in dien tusschentijd erg
benauwd te hebben gehad.
Eens heeft S. klaverenboer een flesch jenever ìaten halen.
Grootvader heeft hem aangepakt, maar lafer zet hl|. 'Dat doe ik nooit meer;"

'g6 Collectie Bakke¡, ve¡teller uit Zuiderwoude; zie Meder zoor ,p. 264, csdxor73,
'e7 Collectie Bakker, verteller G. Eysker; zie Meder zoor, p. 3 r 8-319, cnrxoz79.
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Natuurlijk vond zij dat heel griezelig en toen er aan die bezoeken van het spook
maar geen einde kwam, besloot ze om te gaan verhuizen. Verkoopen of verhuren
wou ze haar huis niet en daarom lier ze het afbreken, en mereen goed onderzoe-
ken of er wat bi.jzonders was in dien hoek waar het spook alti.iá heenging. En
jawel, daar vonden ze onder den grond een heelen hoop geld.
Toen liet zij in de krant adverteeren of er iemand nog iets æ vorderen had yan
den ovededen notaris, of meende dat hij door dezen onbilliik behandeld v¿as.
En zoo heeft zij al het geld teruggegeven aan hen die er recht op hadden en niets
ervan yoor zichzelf gehouden.

(Neder-Veluvte (Gelderland). Uit den volksmond opgeteekend in r90S.)'e'

rr9. Van Klaverenboer SINSAG 6gf
A.
lk zal je wat vertellen dat me gebeurd is toen ik onder diensr v/as.
Ik was e¡eis met andere soldaren op wacht. Voor tildverdrijf zaten we kaan te
spelen.

Op eens zei een van de soldaren: "lØil ik klaverenboe¡ eens om een fleschjenever
sturen?"
\lij lachten en dachten aan een grap; maar toen hij volhield en bedong dat de man
dan een dubbeltje moest biipâssen, besloten we de proef te wagen.
Zoo gezegd, zoo gedaan. Een, twee, drie! Klaverenboer verdween, de soldaat viel
van zijn zelven, hij werd zoo wit als een doek en het klamme zv¡eer brak hem uit.
Na enkele minuten kwam de flesch jenever op tafel te staan met klaverenboer aan
den hals, en de soldaar kwam toen dadeliik weer bií.
Niemand van ons durfde uit de flesch te drinlen, maar toen de soldaat zell het
voorbeeld gaf en het hem goed bekwam, kregen we moed en dronken de flesch
leeg.

Den anderen morgen vertelde de schildwacht bij de hoofdpoort dat hij t nachts
onverhoeds zoo'n harden slag had gekregen dat hij suizebolde; toen hij keek wie
hem dat lapte had hij niemand kunnen bespeuren.
Dienzelfden dag maakren we een marsch en kwamen voorbij een herbergier die
een kwartier buiten de stad woonde.
Deze zei: "lØat hebben jullie vannacht een spektakel gemaakt om me midden in
den nacht uit mijn bed te porren om een flesch jenever."
\Øe ontkenden, temeer omdat de herbergier erblj zei ð,at de flesch niet betaald

'r, Niet in de correspondentie aangetroffen; verteller onbekend.
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want de flesch was eloeiend heet.
Beide keeren slaakte S. een zucht van verlichting toen de toer verricht was en zei:
"Dat is net pas,"

(Hoorn. Uit den mond van een anderen zegsman dan die van de vorige lezing
opgeteekend in r9o4.)'eg

D.
Toen ik een meis.je was, woonde in ons dorp een zekere sigarenmaker; dat was
een deserteu¡ uit Duitschland, die bij ons v¡as komen wonen. Die kon allerlei
kunsten. Ik heb hem natuurlijk heel goed gekend: 't was een groote, forsche man.
Hij kon heel mooi blazen op den waldhoren, en omdat hij zooveel kunstjes uit-
halen kon, werd hij bij verschillende menschen aan huis genoodigd. Later werden
ze bang voor hem, omdat hij met de zwarte kunst omging, en de vrouw bij wie
hij in huis was wou hem niet meer houden, ofschoon men vroeger wel meende
dat ze samen een paar zouden worden. Hij is toen uir het dorp gegaan, ik meen
d,athrj weer naar zijn familie wilde, en niet meer teruggekomen.
Als hij dan zoo in gezelschap was, blies hij op den horen en liet de speelkaarten
op tafel overeind komen en dansen, en deed allerlei andere toeren.
Zoo zei hlj ook soms: 'Jongens, wie durft aanstonds de flesch aanpakken? Dan
zal ik k.laverenboer om een flesch jenever sturen."
Hij zette dan de kaart oyereind en stuurde hem weg. Na een poos kwam die terug
met de flesch, en als ze hem hoorden, moest er een achteruitloopend de deur
opendoen en de flesch beetpaklen. Mijn broer is er ook eens bij geweest, maar
toen durfde niemand de flesch aan¡remen.
Andere keeren vroeg hij waar ze hebben wilden dat hi.l de kaart heenstuurde. Zoo
vonden ze hem dan b. v. buitenshuis in het vensterkozijn, zonder dat de man uit
de kamer was geweest.
Eens zei hij tegen een neef van me, een bangen jongen, maar die veel praats had:
"Als ge uw mond niet houdt, gooi ik u een slot op den mond."
Toen kon hi;' geen woord meer zeggenr zoolang als de ander niet wou dat hij
sprak.
Ook liet hij iemand met twee witte duiven op de schouders naar huis toe w¿n-
delen, zonder dat d eze zelf het zag, maar de anderen wel.
Verder was nog een van zijn kunsten, dat hij de pook van den haard nam en door
twee personen de uiteinden ervan liet vasthouden. Dan narn hij zes ringen, hield

'rB S. = Stroo, Collectie Bakl<er, veneller D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 3r9, claxoz8 r.
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die met een paar vingers vast en sloeg ze dan op de pook, el danzalen ze daarorn
en gleden er langs heen en weer, zonder dat de anderen de einden van de pook
hadden losgelaten.
Sommige van die vertooningen zullen wel gewone goocheltoeren zijn geweest,

rnaar andere zor een gewoon mensch toch niet kunnen doen. Het zweet parelde

hem van zijn voorhoofd als hij zulke kunsten deed.

(Opheøsden (Neder-Betuwe). Uit den volksmond opgeteekend in r9o8.)'rr

rzo. Van een wonderlitken tâpper SINSAG 687 E¿ SINSAG 

'4'Zooals je weet, kri.jgen de marozen op een schip op bepaalde tijden een oorlam.

Op zekeren dag was er wat gebeurd, waaryoor de equipage gestraft werd met

inhouden van hun borrel. Toen vroeg een van de bema¡¡ring of hij het volk wat
schenken mocht zonder in de kombuis te komen. Dat stond de kapitein toe. Toen

haalde de man een kraantje ]r;rt zrjn zak, draaide dat in den mast en tapte toen

aan ieder een glaasje jenever, een bitter{e, een brandewijntie o{ v¡at ze anders

begeerden. Ieder was natuurlijk ten hoogste verwonderd.
Toen het schip een tijd in volle zee was, ver van het land, toen kreeg die matroos

het benauwd. Hij verzocht den kapitein de valreep te laten zakken en hem er af te

laten. Deze dacht dat de man gek was. Maar toen hij al benau'wdelwerd en bleef

aandringen, stond men zijn verzoek toe. Hij kwam naar beneden en wandelde op

het water Daar het schip eeû grooten vaart had, zag de bemanning hem al meer

en meer verdwijnen. Eindelijk kon men met den verrekijker alleen zijn hoofd nog

onderscheiden; maar of hij verdronken is, of eindelijk nog aan land is gekomen,

dat weet ik natuurlijk niet.

(De Beets (Noord-Nolland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'""

rzr. Van menschen die de zwarte kunst verstonden
A. SINSAG 666

Herk O.,"' die voor iaren te Berkhout leefde, verstond de zwarte kunst. Die had

hij geleerd uit een tooverboekje, het zoogenaamde duivelsboekie Dat had hij
gekregen van een schippersknecht. Nu is het bijzondere van dat boekie dat men

het niet kwiit kan raken dan aan iemend die het wil hebben en die sterker is dan

'ee Niet in de coffespondentie aangetroffen; onbekende ve¡telster'

'- Collectie Bakker, anonieme verteller; zie Meder zoor, p. 269-27o, cøl'rotgo.
"' Herk O. = Herk Ooievaa¡.
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want de flesch v/as gloeiend heet.
Beide keeren slaakte S. een zucht van ve¡lichting toen de toer verricht was en zei:
"Dat is net pas."

(Hoom. Uit den mond van een anderen zegsman dan die van de vorige lezing
opgeteekend in r9o4.¡'rr

D.
Toen ik een meisje was, woonde in ons dorp een zekere sigarenmaker; dat was
een deserteur uit Duitschland, die bij ons was komen wonen. Die kon allerlei
kunsten. Ik heb hem natuurlijk heel goed gekend: 't was een groote, forsche man.
Hij kon heel mooi blazen op den waldhoren, en omdat hi.j zooveel kunstjes uit-
halen kon, werd hij bi.j verschillende menschen aan huis genoodigd. Laterwerden
ze bang voor hem, omdat hij met de zwarre kunst omging, en de vrouw bij wie
hij in huis was wou hem niet meer houden, ofschoon men vroeger wel meende
dat ze samen een paar zouden worden. Hij is toen uit her dorp gegaan, ik meen
dat hij weer naar zijn familie wìlde, en nier meer teruggekomen.
Als hij dan zoo in gezelschap was, blies hij op den horen en liet de speelkaarten
op tafel overeind komen en dansen, en deed alle¡lei andere toeren.
Zoo zeihtl ook soms: "Jongens, wie durft aanstonds de flesch aanpakken? Dan
zal ik klaverenboer om een flesch jenever sturen."
Hij zette dan de kaart overei¡d en stuurde hem weg. Na een poos kwam die terug
met de flesch, en als ze hem hoorden, moest er een achteruitloopend de deur
opendoen en de flesch beetpakken. Mijn broer is er ook eens bi.j geweest, maar
toen durfde niemand de flesch aannemen.
Andere keeren vroeg hij waar ze hebben wilden dat hij de kaart heenstuurde. Zoo
vonden ze hem dan b. v. buitenshuis in het vensterkozijn, zonder dat de man uit
de kamer was geweest.
Eens zei hij tegen een neef van me, een bangen jongen, maar die veel praats had:
"Als ge uw mond niet houdt, gooi ik u een slot op den mond.'
Toen kon hij geen woord meer zeggen, zoolang als de ander niet wou dat hij
spraK.

Ook liet hij iemand met tq¡ee witte duiven op de schouders naar huis roe wan-
delen, zonder dat deze zeI[ het zag, maar de anderen vel.
Verder was nog een van zijn kunsten, dat hij de pook van den haard nam en door
twee personen de uiteinden ervan liet vasthouden. Dan nam hij zes ringen, hield

'e3 S. = Stroo. Collectie Bakker, veneller D. Schuurman; zie Meder zoor, p. 3 r9, cB,\Ì<o28r.

De oolþs¡.¡erbølen in het tijd,schrift Volþskønde

die met een paar vingers vast en sloeg ze dan op de pook, en dan zafen ze daarom
en gleden er langs heen en weer, zonder dat de anderen de einden van de pook
hadden losgelaten.
Sommige van die verfooningen zullen wel gewone goocheltoeren ziin geweest,

maar andere zou een gev¡oon mensch toch niet kun¡en doen. Het zweet parelde

hem van zijn voorhoofd als hi.l zulke kunsten deed.

(Ophewsd.en (Neder-Betuwe). Uit den volksmond opgeteekend in r9o8.)'rr

rzo. Van een wonderliiken tapper SINSAG 687 E¿ SINSAG i4'
Zooals je weet, krijgen de matrozen op een schip op bepaalde tijden een oorlam.
Op zekeren dag was er wat gebeurd, I¡aaryoor de equipage gestraft 'werd met

i¡houden van hun borrel. Toen vroeg een.tan de bemanning of hij het volk wat
schenken mocht zonder in de kombuis te komen. Dat stond de kapitein toe. Toen

haalde de man een kraantie :u'i'r. zlin zak, draaide dat in den mast en taPte toen

aan ieder een glaasje jenever, een bittertje, een brandewijntje of wat ze anders

begeerden. Ieder was natuurlijk ten hoogste verwonderd.
Toen het schip een tijd in volle zee was, ver van het land, toen kreeg die matroos

het benauwd. Hij verzocht den kapitein de valreep te .laten zakken en hem er af te

laten. Deze dacht dat de man gek was. Maar toen hij al benauwder werd en bleef

aandringen, stond men ziin verzoek toe. Hij kwam naar beneden en wandelde op

het water. Daar het schip een grooten vaaú had' zag de bemanning hem al meer

en meer verdwijnen. EindeLijk kon men met den verrekijker alleen zijn hoofd nog

onderscheide$ maar of hij verdronken is, of eindelijk nog âan land is gekomen,

dat weet ik natuurlijk niet.

(De -Beers (Noord-Nolland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)'""

rzr. Van menschen die de zwarte kunst verstonden
A. SINSAG 666

Herk O.,'"' die voor jaren te Berkhout.leefde, verstond de zwarte kunst. Die had

hij geleerd uit een tooverboekje, het zoogenaamde duivelsboekje. Dat had hij
gekregen van een schippersknecht. Nu is het bijzondere van dat boekje dat men

het niet kwijt kan raken dan aan iemend die het wil hebben en die sterker is dan

'sr Niet in de cor¡espondentie aangetroffen; onbekende venelster.

'* Collectie Bakker, anonieme verteller; zieMeder zoor, p. 269-27o, cclKotgo'
'"' Herk O. = He¡k Ooievaar,
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gestaan.

Toen de kerk uitging, vroeg de poep:
hem weer vrijliet.

"Och, laot mi noe gaon," waarop Herk

Rijruigen en paarden kon hij op den openbaren weg laten stilstaan of draven
naar believen.
De dominee van Be¡khout geloofde evenwel niet dat Herk de zwarte kunst
verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan (z) en heeft bij hem gegeten. Toen
heeft Herk een loopje met hem genomen. A1s hij zi.ln pijp wou stoppen, bleef
ziin arm krom staan of kon hij zijn vingers niet krom krijgen. Toen hij zou eten
kon hij zijn lepe.l niet verder dan tot aan den mond krijgen, enz. Ten slorte was
ook zijn Eerwaarde oveftuigd.

de eigenaar. lØeggooien, verbranden ofverscheuren kan men het niet; als men het
verliest komt het telkens weerom. Later hee{t Herk er ook af gewild, maar geen
liefhebbers gevonden.
Er worden van hem allerlei gekke srukjes verteld. Eens was hij op een deftige
visite. Iedereen begon te lachen. En waarom? De een had een varkenskop, de
ander een spreeuwenkop, enz. enz.; maar niemand wist dat hij zelf er ook zoo
raat vfizag.
Herk kon maken dat men geen chocolade uit een vollen por kon schenken. Een
andere maal maakte hij dat de melk voo¡ de chocolade niet aan den kook wou
raKen.

Het gebeurde meermalen dat de trekschuit naar Hoorn onderwes bleef steken.
Bij ondervinding wist men dat dir door Herk kwam. Ze stuurdÃ dan iemand
naar Berkhout - dat meer dan een uur looÞen was - om de hulp van Herk te vra-
gen. Voordat de man uit Berkhout ve.,rok, *", de schuit d¿n- al los en ging het
zoo hard als het kon, zoodat men het paard haast niet bij kon houden.
Eens moest de schuit door een brug. D e jager zettehet paard aan, maar het water
begon zoo geweldig te stroomen, terwijl er anders nooit stroomwas, dat de schuit
met paard en al achteruit geduwd werd en regen een stuk land gegooid. Men
besloot naar Herk te gaan, omdat men dien ervan verdacht. Die had het land aan
den schipper omdat hi.j zoo onbeschoft was. Toen hij Herk nu 'beleefd' verzocht
hem te helpen, zei deze: "Nou dat jij mensch ben, zal ik ook mensch wezen; gaan
je gang maar." De stroom hield op en het ging harder dan te voren.
Eens zat de zegsman in de trekschuit. De schipper had een nieuwe jaaglijn. En
toch: op een gegeven oogenblik brak de li.jn. FIet touv¡ vas wel stuk, maar de
uiteinden waren niet ruig; 't was tet of ze met een mes waren doorgesneden.
Herk was toen in de buun.
Eens stond een poep (r) te v'aterenJ toen de menschen naar de kerk gingen.
"Dat is ook fatsoenlijk," zei Herk, "zoo re gaan staan!'
'Dat gaot joe niet an" zei d,e poep.
"Blijf dan zoo sfaan' zei Herk; en de poep heeft den heelen kerkti.jd zoo

De polþszterhølen in het tüdschrift Volksþøndc

r. hannekemaaier. z. een pijp bij hem komen rooken.

(De Beets (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)"'

Aanm, SINSAG 7i2
Ook elders is dat tooverboek vaaryan men zich niet kan ontdoen natuurliik
bekend.

Ik vermeld hier alleen hoe iemand in de Neder-Betuwe, die met de zwarle
kunst omging en van het boek waaruit hij het geleerd had weer bevrijd wilde
zyn, daarin op de volgende wljze slaagde. Hij liet het als een kerkboek binden

en er mooie knippen aan maken, en gaf toen gelegenheid om het te stelen. Dat
gebeurde en hij was het voorgoed kwijt.
Het bestudeeren van tooverboeken is een der gewone manieren om tooveren te

leeren. Zoo kwamen ook de beroemde toovenaars Virgilius, Malegiis en Faustus,

blijkens de volksboeken, die over hen handelen, aan hunne kunst.

Maar men kan er ook door mondeling onderricht achter komen. Gewoon is dan

ook de meening dat een toovenaar verplicht is zijn kunst aan een ander te leeren.

Dikwijls kiezen oude kollen daarvoor kinderen uit (vergelijk de onder Norzz
medegedeelde vertelsels.)
Maar niet altijd durft de leerling de zaak aar,,.

SINS,{G t36
Zoo vertelt men te Broek in \Øaterland van een zekere Triintie P., die kollen
kon en een bijzonder mensch was, die rookte, pruimde en dronk, dat ze het aan

iemand zou leeren. Die moest daartbe dicht naast haar komen zitten en alles

woordelijk nazeggen. De ander beloo{de dat. Toen kwam er eerst een kalf naast

hen staan, en daarop kwam de leege broeipot aanhuppelen.

Toen begon Trijntje: "Ik steek mijn vinger in dezen pot."
De leerling herhaalde: "Ik steek mijn vinger in dezen pot."
Toen Triintìe v¡eer: 'Ik houd het met den duivel en niet met God."
Daarop sprong de ander op, en zei: 'Ik houd het met God en niet met den duivel,

en jij kunt van mijn part naar den duivel loopen."

'"'Dit verhaal is opgebouwd uit verschillende ve¡halen die door C. Bakker zijn aangele-

verd; vgl. Meder zoor, p- 265-266, z7 z-273, 3 r 8, 424, 438 (cnaxo r77, colf<ar79, cBAKot79,

craxor8o, clai<o2or, cBl;Ko276, cl,AKozTZl alsmede de doo¡ C. Bakker in rgzz gepubli-

cee¡de ve¡sies cs¡xo¡37, craxo¡38, cnaxo¡9, cBAr(ot7tr c¡AKo576 er cnrxo577),Tot ð.e

ve¡tellers behoo¡de in elk geval Gerrir Eysker'
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706 Vette lcwhwur in Ned.erknd,

Bleek als een doek is hij toen naar huis gegaan, maar tooveren kon hij nier..ø

De staaltjes rian tooverkunst die in de door mi.j medegedeelde verhalen voorko-
men zijn natuurli.jk varianten van war men ons overal elders verhaalt. Ik geef hier
slechts het een en ander van het merkwaardigste uit mijne verzameling, zonder
verder commentaar.

B. SINS-{G 699 E¿ SINSAG 66]
De oude Heintje G. te Zuiderwoude kon ook van die rarigheid. Als er een koe
in de sloot zat en ze konden hem er niet uit krijgen, dan riepen ze Hein, en: een,
twee, drie! de koe was er uit,
Kees de lØ. heeft het gehad dat hij mer varkens naar Purmerend moest en hij kon
ze maar niet op den wagen krijgen. Hij riep Heintje G. en toen die er bij kwam,
gingen ze recht staan en had hij ze in een ommezien allegaar ingeladen. Ook heb-
ben ze me dikwijls verteld dar Piet L. en zijn broer Jan ereis aan 't maaren waren.
Ze konden geen grasje afsnijden; de blaad;'es streken voor de zein (r) langs. Nou,
daar begon me die Piet te vloeken.
"Dat lapt die Hein G. weer. \[at zou hi.j daar weer mee voor hebben?"
"Laten q'e naar hem toe gaan," zei Jan.
En dat deden ze toen ook.
'Zoo, trl.anr,en," zei Hein, "kom jullie een kommetje ko{fie halen? ik had.je al
eer verwacht. "
"Verrek maar," dachten ze.
Nou, ze bleven een poosje praten en op eens zei hij: "Gaan nou maar vorr, nou
zal het wel beter gaan."
En toen hebben ze gemaaid, dat her een lust was. Maar toen heeft Piet L. hem
mtuurliik nog erger uitgevloekt, toen hi.j weer in't land was.
Heintje G. kon ook in een half uur ti;'ds al het gras op hoopen zetten. Je werd er
akelig van. Mijn vader heeft h et zelf wel gezien.
Eens ging mi.jn vader op de jacht. Hij moest Hein langs en die wou dat hij een
kop koffie kwam drinten.
"Nee," zei vader, "dat doe ik niet, want er zir net een koppel ganzen.-
"ZooaIs je wil," zei hij, "maar ik ging niet."
Vader ging toch, en ror rweemaal toe ketste zijn geweer.
"O," dacht hij, "dat is Hein weer, "
Hij ging dus terug, dronk een kop koffie en had toen een goede jacht.

'r Tri.intie P. = Trijntje Parrekiet (een bijnaam). Ontleend aan de verzameling van C. Bak-
ker; zie Meder zoor, p, 379 eÍ 42¡, (crano4o7 en cnexo¡35).

De polhsperhølen in het tijd,schrift Volþsþwnde

r, Zeisen.

(Zuiderzaoude (Noord-Holland). Uit den vo.lksmond opgeteekend in rgor en
t9oz.)^+

C. SINSAG tJ9
Aan den grooten v/eg tusschen Schipluiden en Delft stond vroeger de wijd en

zijd bekende toovermolen. Nu is die er niet meer; ze hebben er een stoomgemaal
voor in de plaats gezet.

Maar toen die molen er nog was gebeurde het soms als in den vroegen morgen de

boeren naar de markt te Delft reden, dat plotseling hun paard niet verder wilde.
Dan moesten die lui bij de oude molenaarsvrouw aankloppen en haar vragen
of ze hun asjeblieft eens helpen wilde. Et zoodra de oude vrouw het paard b11

den teugel nam, ging her weer loopen en liep het, zonder verder oponthoud, tot
Delft toe.
Een ander had een kooi met kippen op ziin wagen en op eens viel het schootje
er af en het deksel open, en alle kippen vlogen de kooi uit en de molenaarswerf
op. Een boer met een kooi met biggen moest op dezelfde manier zijn biggen
achterna.
Eens op een tijd reed een boer van den weg af in het water en wat voor moelte
men ook deed om paard en wagen uit het water te krijgen, ze konden dat met alle
macht niet gedaan krijgen. Eindelijk kwam ook de oude vrouw e{ bij en vroeg
met het gewoonste gezicht van de wereld hoe ze toch zoo tobden; ze moesten
haar ook maar eens een touwtje geven, dan zou ze ook eens meetrekken, En
jawel, in een ommezien stond toen heel de zaak op het droge.
Een ander raakte ook van den weg af te water, maar hij reed gewoon over het vrij
breede water heen naar den overkant en kwam daar zonder letsel en heelemaal
droog aan.

Zoo gebeurden er allerlei wonderlijke dingen bij den toovermolen; en als er van
tooverij gesproken wordt, heeft men er nog den mond van vol.

(Maøslønd (Ztid-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r894.)'t

Ook van anderen wordt iets dergelijks verteld.

'"¡ Uit de Collectie Bakker afkomstig; zie Meder zoor, p, 269 en 3¡z (cnaror88 en
cn.Lxo346). Heintje G. = Heintje Groen; Kees de Vi = Kees de \laan; Piet en Jan L. =
Piet en Jan Lodder
"¡ Ineezonden doo¡ G. Poot,
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D. srNsÁ.c 666 & stNsAG 668
\Øillem v d. H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer achterop
en IØillem vroeg of hij meerijden mochr. Maar de boer ga{ geen asem terug (r).
Toen werd lØillem kwaad, want die boer was heelemaal leeg en kon hem dus
best hebben.
"Ik zal eerder te Purmerend v¿ezen als jij," zei hij anders niet.
Niet lang daarna stond de boer stil: er haperde wat aan den wagen. Nauwelijks
was hij weer op rit, ofhet paard bleef staan. En zoo ging het telkens. Op het.laatst
kreeg de boer er erg in, dat het door \Øillem kwam.
"Stap maar op," zei hi.j toen, "want aars (z) zot het nog waar worden wat je
zei."
"Ik denl< dat het het beste is," zei llillem, en toen ging verder alles goed.
Piet K. heeft het zelf beleefd dat hij achter een koe liep en een ander er voor, en
dat geen van drieën een stap verder kon gaan. Dat gebeurde op den weg naar
Sloten (bij Amsterdam).
Er was eens een meid in de Purmer. Die liet een deftig paard en ri.jtuig stilstaan
omdat haar vrouw het zoo graag zìen wou. Maar de vrouw was niet ngenomen
met haar kunst en joeg haar weg.
Kees B. deed ook van die rarigheid. Hi.j diende op Zunderdorp. Maar als hij nou
op de Langebrug was en hi.l had in de gaten dat ji.j het Blok om wou, dan maakte
hij dat.je al maar paardevolk en dragonders t€genkwam, zoodat je van armoede
terug moest. Ik heb er meer dan een gesproken die het ondervonden heeft.

r. antwoordde niet. z. anders

(Zwideruoødc en Broeþ in Wøterlønd. Uit den volksmond opgeteekend in
r9or.)"d

E. STNSAG 7ro
Een boerenl<necht in de Purmer was erg lui. Als hi.l op het land was, de edklj zoo
goed a1s niets. Hii moest misten (r), maar na twee dagen kon-je niet zien dat hij
gevoroerc was,
Hij kreeg natuurlijk een standje van den boer, maar hl1 zeí: "Het werk zal wel
afkomen."

"6 Verhalen gebaseerd op de Collectie Bakker, vertellers: roeier uit Zuiderwoude en Di¡k
Schuurrnan; z:Le Með.er 2aor,p,3a2, ja6,314 eÍ 438 (craroz4o, cBAKo24r, cBAKo249,
cBaro264 en c¡AKot78). \Øillem v.d. H. = ìØillem van de¡ Hoek; Pier K. = Pjet Kramer;
Kees B. = Kees Bakker.

De øolþszterhølen in bet tüd,schrift Volþsþunde

En ja, den volgenden dag lei alle mist omwijd over het land.
"Van zulke rarigheid hou ik niet," zei de boer.

"Mij goed," zei de knecht; en den anderen dag lag alles weer op een hoop.

Die krecht kon kollen, weet je; maar de boer joeg hem weg.

r. den mest over het land verspreiden.

(BroeÞ in Wøterland. Uit den vo.lksmo¡d opgeteekend in r9or.)"2

F, SINSAG 7Io
De heer V. op de Koog verstond de zwarte kunst. Toen Ds. \ü. bij hem ten eten

was (hi.j was zooals dat vroeger vaak gebeurde op de grauwe erwten verzocht),
zaten in een minimum van ti.jd diens broek, jas en vestjeszakken vol grauv/e

e¡wten.
Een ander maal heeft hij, toen er een gast bij hem was, grauwe erwten in spinnen
veranderd. De heele schotel was vol leven.

Bij denzelfden heer kwam een jood met appelen.
- wat lçosten zel vroeg -nrl.

"In dien mand een cent en die andere twee cent."
"Een cent en twee centJ rwee cent en een cent, een cent' twee centen," zei hii toen,

telkens naar de manden wijzende, net zoolang tot alles door elkaar lag.

(Koog øan d.e Zaan (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in
r9or.)'"8

G. AT r542"'r'

Een jongen diende bij een boer Het werd kermis en hij wou met de dochter van
den boer kermishouden. Die wilde wel, maar de ouders hadden er op tegen. Na
veel over en weer praten kreeg hij toestemming, als ze voor de vrouw zes tiûìen
.lepels meenamen. Dat ging aan. Maar de meid had zooveel Plezier, dat ze telkens

het koopen van de lepels uitstelden; en toen ze op 't laatst naar huis grngen waren
de kramen gesloten. \ùíat toen begonnenl
"O," zei de knecht, "ik weet wel raad. Ik kan wel lepels gieten."

"7 yerhãal van D. Schuurman, opgetekend doo¡ C. Bakke¡; zie Meder zoot, p. 3zB
(cBAKo296).

'"3 Twee verhalen opgetekend door C. Bakke¡; zie Meder zoot, p. 27o-27t (cn,Lror93 en

cnrxorg4). V = \Øietse Veldhuis; V. = dominee Windgetter.
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"Hoe doe je dat?" zei de meid.
"Nou, ga ji.j maar liggen."
En toen heeft hij de lepels gegoten. Thuisgekomen vertelde de dochter alles, en
het eind en slot q¡as dat ze samen trour¡'den.

(Uirdam (Noorð,-Holland.) Uit den volksmond opgeteekend in r9o3).'"e

rzz. Van kinderen die kollen hebben geleerd
A. srNs.{c i44
Op Urk was een kind van twee en een half jaar zoek. De moeder liep radeloos
het eiland rond, maar kon het nergens vinden en niemand had het gezien. Diep
bedroe{d kwam ze eindeli;'k weer ìn huis terug. En wie zat daar bij de tafel? Het
verloren kind!
"Maar, Iiefje, waar b en-je al dien tijd gewees r I "
"In de stoof, moeder."

Je begrijpt dat de moeder schrok.
"Maar kind, hoe kwam je daarin? Je bent toch veel te groot?"
"Niet waar, moeder, dat heeft ootje (r) me geleerd."
"Hoe dan, liefje?"
"Nou, zoo, moeder;" en op eens maakte het kind zich al kleiner en kleine¡, tot
heL net in de stoof pasre.
Ootje was een buuwrouw, die kollen kon. Ze heeft het kind toen s¡eer onrkold.
maar hoe ze dat gedaan heeft weet ik niet precies meer.

r. grootmoeder; ook alg. benaming voor een oude vrouvo.

(Uitd.øm (Noorð,-Holland). In r9o3, opgeteekend uit den mond van iemand
'\Á'iens familie van Urk afkomstig is.).'.

SINSAG fij & SINsÂc tji
Een meisje was bij haar grootmoeder te gasr geweest.
Toen ze thuis kwam, had ze van allerlei te vertellen en zei ze ook ..Ik kan mel-
ken."

"e Opgetekend door C. Bakke¡ en ve¡teld door een ¡oeier uit Uirdam. Het bereft
hier overigens ee¡der een schuiae mop dan een toverijve¡ha al. Zìe Med,er uoor, p. 3¡g
(coer<o3 64).

"' Opgetekend door C. Bakker, verteller 9o-jarige Uitdammer; z:LeMeð.er zoot, p. 372 en

4zz-44 (ctexq97 en coe.ro533).

De øolhsverhølen in het tüdscbrift Volþsþønde

"Zoo," zei vader; "melk dan buurmans koe eens."

"Och neen," zei ze, "want dan Baat het beest dood."
Haar vader vas nieuwsgierìg geworden en hield aan, en toen zei ze, dat ze het
doen zou. Ze ging in de kamer, nam een paar yeters en maakte die vast en begon
daaraan de beweging van melken te maken.
"Ziezoo," zei ze, "nou is buurmans koe gemolken."
Den volgenden dag kwam buurman vertellen dat zijn koe afgemo.lken was toen
hij 's avonds in den stal kq'am en dat het beest 's nachts gestorven was.

De vader van het meisje dwong haar toen te zeggen wie haar dat melken geleerd

had. En toen hij hoorde dat grootmoeder dat gedaan had, heeft hij deze gedwon-
gen haar de kunst weer af te nemen. En omdat hij een bemiddeld man was, heeft
hìj 

.het.geval 
stilgehouden en zijn buurman, zoogenaamd uit medelijden, een

anoere Koe gegeven.

(uitdatn (Noorá-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in 1899.)"'

rz3. Van kollen kan de geest het lichaam vedaten
A. SINSAG i4t
Een boerent¡echt verkeerde met een boerendochter. 't Is iaren geleden en ze

woonden boven Hoorn. Hij moest voor den boer gaan werken op een land dat
ver weg lag en dat bovendien alleen over water te bereiken was. Hij had daar

weinig lust in, omdat hij dan niet op tijd zi.ln eten kon krijgen. De boerendoch-
ter overreedde hem evenwel door de belofte dat zij dan wel zorgen zoq dat zljn
middagmaal op tijd kwam. Hij ging er dus heen. Toen het middag werd stond
p.lotseling zijn meisje voor hem met een ijzeren potje met eten, zonder dat hij
haar had zien aankomen, en zonder dat er een schuitje was of iets dergeli.jks. De
volgende dagen ging het eveneens. Dit trok hij zich zoo aan, dat hij er ziek van
werd. Zijn meisje bezocht hem geregeld en dan merkte hij niets bijzonders aan

haar. Na eenige dagen was hij weer beter. Maar hij had zich intusschen voorge-
nomen om, het kostte wat het wilde, het vreemde geval op te helderen.

Hij ging er daarom op een avond, toen het goed donker was, alleen op uit. Bij
de boerenplaats gekomen, zag hij een lange witte gedaante onbeweeglijk staan.

Hij ging er heen en ontdekte dat het zijn meisje was. Hìj sprak haar aan, doch
kreeg geen antwoord. Hij vroeg wat ze daar moest doen, hoe zij er kwam, enz.,

zonder dat er eenig leven o{ beweging in haar kwam. Toen werd hij boos ett gaf

haar een klap, maar zij bewoog zich niet. Ten slotte pakte hij haar beet en kwakte

"' Opgetekend door C. Bakker, veneller roeier uit Uitdam; zie Meder zoor, p. zzo en 423
(cBAKoo2J en cBÁxot J4).
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haar langsuit op den grond, maar zij deed niets en rvas als een levenlooze plank.
Hiervoor had hij al zi;'n moed noodig gehad, en thuisgekomen werd hij ren rwee-
den male ziek. Zijn meisje kwam hem weer bezoeken. Hij vroeg haar naar den
vorigen avond, maar zij ltteld zich oÍ ze nergens van wisr. Ten slotte k¡'am het
uit, dat ze in den slaap haar schouder bezeerd had, en toen bekende ze eindelijk
daf als ze sliep haar geest her lichaam verliet en ¡onddwaalde. Ze beloo{de hem
dat ze hem geen kwaad zou doen. Aangezien hij evenwel geen lust had met een
kol te trouwen, heeft hij de verkeering afgebroken.

(De .Beers (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.),'.

B. srNSA.c ,9r
Op Terschelling had een jonge boer verkeering met een meisje dat nìet alleen rijk,
maar ook mooi was, en waar hij dus razend veel van hield,
Op een goeden dag zei een kemis tegen hem: "lan," zeihij, want Jan heette die
jongen; "Jan, je hebt een beste meid, maar het is een kol."
"Ben-ie mal?" zei hii.
"Nou," zei de ander, "als je me niet gelooven wilt, dan moet je maar eens naar

De oolþsperhalen in bet tiid'scbrift Volþsþund¿

of niet en deed, zij bleef slapen. Hij ging dus weer zitten kijken. En jawel, niet
lang daarna sprong er een groote vonk uit den r,-uurpot net in haar mond. Toen

zuchtte ze en kvam weer bij. Hij wist toen genoeg en hee{t op staanden voet het

engagement af gebroken.

(uitdøm. In rgol opgeteekend uit den mond van iemand wiens grootvader een

Terschellinger was.)",

C. SINSAG t9r
Een jongen vrijde naar een meisje. 's Avonds mocht hij, zooals dat inNoord-Hol-
Iand de gewoonte is, bij haar blijven opzitten, dat wil zeggen: nadat de andere

huisgenooten te bedzljn gegaan nogwat met haar blijvenvrijen. Hij moest echter

beloven dat hii voor twaalven weer heen ging. Dat deed hij in den beginne dan

ook trouvr. Maar hoe gaat het: hoe meer ze mekaar kenden, en hoe vertrouwe-
lijker ze werden, des te moeili.jker werd het afscheid; en eens oP een avond gaf

hij er dan ook gewoonvreg de brui aan om heen te gaan, hoe het meisie ook
drong en eindelijk smeekte. Daar sloeg de klok twaalf. Op eens viel het meisje

varrhaarzelven; zewerd zoo bleek als een doek, en wat hii ook deed om haar bij
te brengen, er was geen leven in te kriigen. Ten einde raad bedekte hij haar gelaat

met een zakdoek en ging de ouders waarschuwen.

Die namen de zaak heel kalm op en vroegen: "ìØat heb ie er aan gedaan?"

Hij deed het heele verhaal en zei dat hij haar ehdelijk een zakdoek over he¡

gezicht gelegd had.
"Haal dien dan weg," zeiden ze toen, "dan zal het wel gaan."

Hij vond dat vreemd en besloot eerst nog eens nauwkeurig toe te kijken. Toen

zaghtj dat een bromvlieg al maar om het hoofd van het meisje heenvloog, her-

haaldelijk op den zakdoek gjrg zitten en dan s¡eer opvloog; maar in het meisje

zelf kwam geen .rerandering. Hij besloot dus ten slotte den zakdoek maar weg

te halen. Dadelijk vloog toen de bromvlieg in haar mond. Het meisje begon tee-

kenen van leven te geven en was weldra weer normaal. De vrijer wist nu dat ziin
meisie een kol was en hij had verder geen lust in het huwelijk.

(ZøiderzEoude (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)"'+

"¡ Uir de collectie van C. Bakke¡, verteller 9o-jarige Uitdammer; zieMeder zoot, p. 17r-
jZ2 (cBltKoj86).

"¿ Uit de verzameling van C. Bakker, verteller ¡oeier uit Zuiderwoude; zie Meder uoor,

p. z6z-263 en 416 (cnaxorTo en cnaxo5og).

Verte lcuhøar in N e d erlønd. 7rj

haar huis gaan als ze je niet te verwachten is."
Dat deed hij. Op een avond, toen hij wist dat ze al te bed waren,
heen.

''' Verteller Hendrik Eysker, opgetekend doo¡ C, Bakke¡: zie Meder zoor, p.
(c¡axo r 8 r).

ging hij er

\Øat of hij zoo laat nog moest doen?
Nou, hij moest zijn meis;'e noodzakelijk spreken.

Ja, die lag al te bed; maar hij moest er maar naar toe gaan: ze zouden mekaar niet
bijten.
Hij komt bij het bed enia, ze lag te slapen. Hij roept haar bii haar naarr', rr'aar ze
geeft geen anrwoord. Hìj stoot haar eens aan, hij schudt haar heen en weer, maar
er was geen leven in te lvijgen.
"Dat t raar," dacht hii.
Dus hij ging op het beddebankje zitten en ging aandachtig zitten kijken. Op eens
hoort hij krabbeldekrabbel, ner of er een muis bij den wand neerging. En dat
was ook zoo, want meteen zag hij een rnuis regelrecht naar den mond van het
meisje loopen en daar inspringen. Een oogenblik later begon ze diep te ademen
en werd ze wakker. Toen deed hij quasi zijn boodschap en ging weg zonder wat
te laten blijken. Maar hij moest er mee¡ van hebben. Een paar dagen larer, toen
haar vader en moeder uit waren en het al knapjes laat was, ging hij er weer op af.
Zìj zat op een stoel te slapen, met een stoof onder haar voeten. Maar wat hij deed
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Zoo heb ik een helen tijd met den duivel gevochten, tot ik eindelijk kon roepen:
"O God!" en toen was hij plotseling verdwenen.
Den volgenden morgen bleek dat een vrouw in de buurt een grooten buil aan
haar voorhoofd had.

(Leiden. Uit ð,en volksmond opgeteekend in r9o4.)'o

C. SINSAG t4t & SINSAG 640
Er stond een molen buiten Hoorn, die al.leen te bereiken wâs over een s k land
dat bij hoog water blank stond.
Eens was de molenaar met zijn meis.je naar de stad geweest. Toen ze bij dit stuk
land kwamen konden ze daar niet droogvoets over, want het was weer onderge-
Ioopen, en een schuitje was er niet. Hij wilde daar dus afscheid van haar nemen
en zelf door het watelwaden. Maar zij wou met hem mee naar den molen.
"Ga dan maar op mijn rug zitten " zeihlj; maar dat verkoos ze niet.
"Dan zel-je natte voeten krijgen."
"Geen nood," zei ze.
De molenaar waadde toen door het water, maar zijn meisje wandelcie er over en
haar muiltjes kletterden op het zilte nat. Dit trok de molenaar zich zóó aan, dat
hij ziek werd.
De deurvan den molen bestond natuurlijk uit een onder- en een boyendeur. Toen
hij nu een dag ziek was, wipte er een hen over de onderdeur en kakelde dat het
zoo een aard had. De moeder van den molenaar joeg het beest weg. Maar den
volgenden dag verscheen de hen weer, luid kakelende, en ging eerst weg toen ze
verjaagd werd.
De molenaar vertrouwde dat niet en den derden dag zei hij: "Moeder, geef me
het turfbij.ltje op bed."
'lWat moet je daarmee doen?"
"Dat zel-je wel zien, maar als de kip komt moet je niet jagen."

En jawel het duurde niet lang of de kip verscheen v¡eer en kwam al dichter en
dichter bij het bed. Toen de molenaar dacht dat het beest dicht genoeg bij was,
wierp hij met zijn bijl. De hen werd geraakt en vloog kakelend weg. Den volgen-
den dag hoorde hij dat zijn meisje te bed lag: ze had de bil gebroken. Hij wist nu
dat ze een kol was en weigerde met haâr te trouwen.

"z Niet in de correspondentie aangetroffen, verteller onbekend. Het in de ik-vorm ver-
telde verhaal venoont ove¡eenkomsten met het Old-Hâg-verschijnsel - een slaap-waak-
stoornis die gepaard gaat met hallucinaties en de ewaring van een drukkend wezen op de
borst; zie Meder zoor, p. rrZ en tr8.

7Ít

rz4. Van kollen die in veranderde gedaante worden verwond
Van de tallooze verhalen van heksen, die in een dier veranderd, anderen komen
hinderen en dan worden verwond, laat ik hier de volgende voorbeelden volgen.

A.r. SINSAG 62I
Een man was.t avonds aan het pannekoek bakken. Hij had den pot met beslag
en het pannerje met kokende olie naast zich staan.
Terwijl hij zoo l:ezìg is, komt er een kat binnen en zegt: ..pannekoeken 

bakken
en meel borgen kan ik ook well"
Toen wordt de man_zoo nijdig dat hij de hokende olie over de kat gooit. Den
volgenden dag vertelde zi;'n buurman dat zijn vrouw t avonds gezond te bed
was gegaan, maar wakke¡ was geworden overdekt met br¿ndv¡onãen. Die buur_
vrouw was dus een kol.

(Uitdam (Nood,-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r899.)-r

4..2. sINSAG 62r
Er was eens een vrouw, die meel kv¿am halen bij haar buurvrouw.
'Dag," zei ze, "vrouw," zeize,"mijn" zei 2e,,, man,. zei 2e,,, zal," zer ze, "wel,.
zei ze, "betalen," zei ze.
Van dat meel-bakte ze pamekoeken. Maar terwijl ze daarmee bezig was, kwam
er een kat bij haar, die een gouden rirlg aan den poor had. Dat vertrouwde ze
niet; wanr-menschen dragen ringen, maar katten niet. Ze pakte het beest dus
beeq sneed zijn poot_af en gooide dien in de kokende olie.ben volgenden dag
vroeg ze hoe het met buurvrouw was. Die lag ziek te bed met een zeere hand en
brandwonden.

(Broek in Wøterlønd. Uit den volksmond opgeteekend in r899.)"6

B- sINsAG 6¿o
Toen ik nog ongetrouwd v/as en bij mijn vader aan huis woonde, had ik op een
dag verschrikkelijk gevloekt. Ter-wijl ik nu 's avonds te bed lag, zag ik een kat in
de kamer komen. Die sprong op me en toen werd ik in de beãstej""r, .r, weer
gesmeten. Ik hoorde alles wat er in huis gebeurde: hoe mijn vader naar bed ging
enz., maar ik kon niet om huþ roepen.

"t Uit de ve¡zameling van C. Bakker, vertelle¡ Uitdamme¡ ¡oeier; zie Meder zoor, p. zzo
(cnaxoozz).

"6Uitdeve¡zamelingvanC.Bakker,vertelleronbekend;zieMederzoor,p.2r3en42r)
(craxr4r en cnaro544).
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(Iloorz (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r899.).,8

D. srNsAG 62?
D_e meesterjager van den huize Havixhorst (tusschen de IØijk en Meppel) zaá
elken morgen een haas de laan oversreken. Natuurlijk schoot 1,¡ 

", 
op; *"". hoã

goed hij mikte, raken deed hij het beest nooit! Hij sprak met den baron over het
geheimzìnnige dier en deze gaf hem den raad om bi.j zijn hagellading drie rog_
gekorrels te doen.
En jawel, den volgenden morgen toen het beest weer verscheen schoot hií het
aan; maar het wist weg te komen en hij kreeg het dus niet.
De baron moest er echter meer van \üeten en ze gingen dus op onderzoek uit.
Het bleek toen dat een buu¡vrouw met het hoo{d in de doeken te bed lae. Ze is
weer beter geworden, maar de haas heeft zich niet meer vertoond.

(Koeleange (Drente). Uit den volksmond opgeteekend in r 894.).,r

rz5. Toovenaar door een kruisdaalder vastgehouden sINsAG 642
Iemand was ernstig ziek en het leed geen twijfel of hij was betooverd. t Avonàs
kwam een man praten en ging in den hoek van den ûaard zitten. I)at moest de
toovenaar zijn. De vrouw des huizes legde stilletjes een kruisdaalder (r) onder
zijn stoel en gooide zooveel brandhout op hetl,.uur of e¡ een os moest gebraden
worden. Toen dat fel begon op te branden en geweldig heet werd, meende de
toovenaar op te staaq maar hij kon niet, want de kruisdaalder belette het.
Toen ging de vrouq¡ voor hem staan en zei: "Nu zult ge mìjn man onrrooveren,
of ge gaat heilig en zeker de vlammen in.,'
"lØel," zei de ander, "hoe zou ik dat kunnen; ik kan niet tooveren en ben heele_
maal onschuldig."
'Dat liegt ge; waarom kunt ge dan niet opstaan als ge onschuldig zijt? Gij hebt
het gedaan en nu zult ge zeggen: 'God zegen u.,',
"Nu dan: Pol zegen nu,"
"Neen, zoo komt ge er niet af! Ge *o.t t.ggirr, ,God 

zegen u.'En war gauw
ook: Anders gaat ge het vuur in."
De toovenaar zag wel dat hij niet ontsnappen kon en hij voelde de hitte van het
vuur dat hoe langer hoe feller begon te branden.

"3 Collecde Bakler, verteller onbekend; zie Meder 2oor, D. 22r
c¡¡xoso8).
"e Niet in de correspondentie aangetroffen, verteller onbekend.

en 4r¡ (cra<oozd en

De polks"¿erbalen in het tiìd'scbrift Volþsþund.e

Hij zei dus eindelijk: "God zegen u," eri beloofde het niet meer te doen.

Toen werd de kruisdaalder weggenomen en iilings verliet hij het huis Niet lang

daarna was de betooverde weer gezond.

r. daalder met een kruis, een sedert lang in onbruik zijnde munt' '

(Velurae (Gelderland). Uit den volksmond oPgeteekend in r89z')""

rz6. Van varende heksen
A. SINSA.G 782

Dat de kollen in een botermoud (r) varen, dat heeft mijn eigen grootvader zelf

gezien. Je moet dan weten dat me moeders vader op Terschelling woonde. Hij
had zoo'n mooien vogel en daarom noemden ze zijn huis het vogelenluisje. Op
een goeden nacht hoorde hij mooi zingen. Hij dacht: "\Øat kan daar de reden

van zlJr'?" en ging eens kijken. Maar er was niets. Hij wou weer heengaan, maar

toert zag lij een botermoud aantomen, en eer hij "ja" kon zeggen zag hii een

vrouwspersoon er uit stappen en aan land }aan. Dat vertrouwde hij niet' want

ze moest zich bepaald veranderd hebben, anders kon ze onmogelìjk in die moud

gezeten hebben. Toen de vrouw uit het gezicht was, ging me groowader kijken:

het was een gewone boerenbotermoud met een Paar Pollepels er bij
"Daar moet ik meer van weten," dacht hij, en hij nam de moud weg en verstopte

die onder het wier.
Na een tijd kwam de vrouw ter-ug, ze zocht overal naar de moud, en toen ze die

niet vond, liep ze naar het vogelenhuisje en zei tegen groowader: "Geen mensch

aars (z) als jij kan hem hebben; zeg waar je hem gedaan heb, v¡ant ik moet

noodzakelijk weer weg. Dan kijgt je morgennacht een paar lekkere Amelander

koeken."
Groowader zei haar toen waar de moud vas. En de koeken heeft hij ook gekre-

gen, maar daar heefr hij niet van durven eten'

r. Houten bak, waarin de boter gedaan wordt nadat ze gekarnd is en waatin ze

wordt uitgewasschen en doorgewerkt. z. anders'

(Ilitd.øm (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend ìn r9o3.)"'

"" Inzendine van H. Baarsche¡s.
-' Uit de Cã[ectie Bakler, verteller 9o-jarige Uitdammer; zie Meder zoor, p. 36a-36r e

43r (ca+xo368 en craro¡ ¡ 5).
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(Koehønge (Drente). Opgeteekend in r894, toen klein Jaopik al voor raren oyer-
leden was.)'t

Dergeli.jke verhalen zi.jn ook elders in vele streken bekend. Vergelijk b. v \{rorr,
Niederlàndische Søgen, No 5t5er' j72,waú sprake is van het varen in mossel-
schelpen en eierschalen. Evenzoo vertelde men eertijds in Holland dat de heksen
in mosselschelpen en eierschalen over zee naar Engeland varen, terwijl ze die met
de punten van naalden voortroeien (vAN HEEMSKERK, Batøvische Arcad,ia (ed.
ú78, 4o). Dat deze overleveringen samenhangen met een zeer oud volksgeloof
is bekend. Zie o. a. MANNHAu¡T, Gerrnønische Mythen,34¡ volg. en de daar
senoemde litteratuur.

rz7. Van een IØeerwolf srNsAG 823 Ec SINSAG 824

Het geloo{ aan weer-wolven is natuurlitk nog zeer verl¡reið,.Ik deel hier slechts
het volgende verhaal mede.

Op de Achterste hoef woonde indertijd een boer, en die boer had een knecht,
en dat was een weer-wolf. Op een eigenaardige marier zrln ze daar achter geko-
men.
Die knecht vrijde met een meid uit de buurt. Eens waren die twee samen buiten
dorps (r) geweest en 't was al tusschen licht en donker toen ze op huis aan gingen.
Ze 'aaren al niet meer zoo heel ver van huis toen voelde hij een onweerstaanbare
lust om weerwolf te worden; maar de meid merkte het natuurlijk niet.
Hij zei tot haar: "Ik moet hier eens ef{ekens (z) van den weg a{ bij genen boer
zyn; ga gy rnaar door: ik zal u wel inhalen. Maar komt ge soms een kwaden hond
tegen, díe op u aan bijt, gooit hem dan mijn zakdoek toe; dien zal hij misschien
'v¡el vatten. En loopt gij maar gauw door."
Zoo gezegð,, zoo gedaan. Hi.j gaat weg, en een oogenblik later ziet ze een grooten
hond die op haar aanvliegt. Maat ze gooit hem den zakdoek toe; het dier pakt
dien en bijt hem kapot, er zlj gaat er onderwijl vandoor
Toen de zakdoek verscheurd was, werd de weerwolf weer stillekens aan mensch,
en ging zijn lief achterna, die hij inhaalde en thuis bracht, terwijl zij hem het
gebeurde vertelde.
Zoo kwamen ze ðan rhuis, waar het geval natuurli;'k nogmaals besproken werd,
ofschoon hij er niet veel praat over hebben wou. Hij b.leef op het avondeten.
Onder het maal zapen ze de stukken van den verscheurden zakdoek tusschen

"r Niet in de correspondentie aangetroffen, verteller onbekend.

719

\,,èrgelijk een dergelijk verhaal uit Stavoren bij DTJKsTRA, Uit Friestønd,\ Volþs_
lepen 2,232.

B- 
sINsAG 282

Een. boerenknecht ging voor zonsopgang naar de Mheen (Arkemheensche pol_
der bij Putten en Nijkerk) om de paaiden uit het land te hìlen. Heel in de verte
hoo-rde hij.prachtig gezang. Dar L.q¡am nader en hij zag rwee vrouv¡en rn een
zeet cloor de luchr komen. Ze stapten uit en verstopten de zeef in het lies. Toen
gingen ze eìk op een paard zitten en renden als dol dãor de weide, groote vlokken
schuim vielen de paarden uit den bek. De kaecht liep stilletjes naã de zeef toe en
bracht die op een andere plaats.
Toen de heksen de paarden eindelijk met rusr lieten en de zeef verdwenen von_
den, zagen ze den knecht en vroegen hem: ..Hebt 

ge hier ook een zeeÍ gezien?,,
"Brcn zeef?" zei de knecht,.'hoe zou die hier op hJt land komen?,,
"F{oor eens, ge moer haar gezien en verlegd Èebben, wanr er is hier niemand
anders in de buurt."
"Nu .1a," zei de kaecht, "maar waar hebt ge een zeef voor noodig?.
'ìØe moeten weg. 'r Is onze tiid. Als we over onzen tijd terug ii;r, _ord"r, w"
Dont en btauw geknepen en geslagen.',
"Och kom."
"Neen,_maar ge zult ons de zeef teruggeven; dan krijgt ge van ons een moolen
zijden doek."
Hij wilde ze toen niet langer in angst laten en haalde de zeef te voorschijn. De
wouwen gingen er haastig in staan en vlogen weg zooals ze gekomen waren.
Een paar dagen late¡ vond de k¡echt den bãloofdÃ zijden doei op de plaats waar
hij met de vrouwen gesproken had.

(Ned.er-Velazøe (Gelderland). Uit den volksmond opgeteekend in r892.).,,

Varianten. 
SINS,{G Zg2Zonder verð,erebljzonderheden verhaalt men dat de grootmoeder van klein Jao_pik, van Ruiner-wold, die een heks was, in een mostlrdbolle (r) over het Giet_

hoornsche weide voer, wat onwraakbare getuigen hebben gezieí.

r. groote houten nap, eerriids gebruikt om er met een ijzeren kogel mosterd in
te malen.

"' Inzending van H. Baa¡schers.

j
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"' Inzending J.F.C. Schaap.
'a Verrelje¡ Gerrir Eysker, norulist C. Bakker; zie Meder zoor, p, 3r7_r8 en 4ú(cDA{o2Zt en claxo¡ r r).

Vert e lcah u wr in N e d,erløn d.
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z\n tandcn zttten en me¡lçten zoo dat hij de weerwolf was.

li::l * tt; van die lastige eigenschap 
"fg"ko;";; "" 

-*"t 
.p de votgendemalìler.

Zooals men weet bezitten de weerwolven een band dien ze om het lijf doenwanneer ze zich willen veranderen. Op een goeie keer haã ã" Àr"" Ui; wi"" m;woonde, hem ver van huis ergens,naar toe gezonden; en toen hij weg was, vondde boer den.band. Dadelijk ìiet hij den oien gl"a"J f,""i,iåLen. De burenwerden er bi; geroepen en de band in d." glo"i.';;;;;"" ;;;;"" op welkemanie¡ v¡ist niemand, maar oo herzelfde oãgenblik siorJ ãJi"."i, u¡ den ovenen wilde er in loop.r, o* då band er uit ,ã fr"l.". l".i 
"ì1._rî pakte hem enhield hem vasr, mer de grootste moeire, want hij rukte en scheurde om los tekomen, tot eindelijk de.blnd_geheer e" 

"i "".¡.-ä *"ilrl.rìîìr'¿" -""h, u"r-broken en werd hij weder kalm en was nu voor goed van de weerwolverii al
l. naar een ander dorp. 2. eventjes.

(Blødel (Noord-Brabant). Uit den volksmond opgeteekend in r89ó.)-4

rz8. Kollen kunnen een afwezige dooden

Een schippersknecht te Hoo¡n was serrolru/rl IJ;; *,." ¡.-,,*,-^L:-- 
sINs'A'G t3r

",,¿"..',',å"r,, -o",; it iä;iff ff J';T;,;:;i,;,Xi:ï,r:;î;t,iii
hii dan in die nachten lasr van benauwdheid. Dat werd iol i"igìì'hå. .rr., 

"n 
ophet laatst begon hij weg te kwijnen als ""..;;.r;"-;;;T.Ti*ii¡r,'.,ri.rra.r,kwam op het idee dat ziin vrouw wel eens d.,"h,:ld korri"bbJrr. l,r, op d;..r,raad ging onze maat dieí nacht ruet varen, maar bÌeef hij thuis en ve¡school zichom te zren wat zijn vrouw deed.

Tegen middernacht haalde de vrou w. een doos uit de kast. ln die dt os was een

T:l-1"^,f.?"]p.ppetje 
stak,ze met sp"ld"rr, .".rt in h"flooii,.,lì,,"i,, a"l,o",",r,oaarna rn de oogen, toen in de enkels, en zoo vervolgens, telkens van voeerskanten

l:i:i..1t T.:r 
d. plaars van,her han nade¡ende. ifii úv.,"_ ro.o,. uoorschijn,neeÌt de pop gegrepen en verbrand,,en zoo ziin leven gered; wanr wanneer hijatgewachthad, tot ze i'' het hart gestok"r,.h"d, ár, ,ou ii];;;;"; ;;;.. g"r.o*.r,zijn. Toen heeft hij zich natuurlijk van zi.jn rrouw laten sch"id";. 

-^-

(J'1oorz (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in rgor¡,,r

Ì1,

illi

ì

il,

De z.¡olþsz'erbalen in bet tiidschrift Vollesþund,e

Het bijgeloof, dat men menschen kan dooden door hun beeld van was of stroo
met messen of spelden te steken, is reeds uit ouden tijd opgeteekend. Vergelijk b.
v. VAN DEN BERGH, Woord.enboeÞ d,er Nederl. Mythologie, z9o.

B. srNsAG 76j
Iemand was bestolen, maar hij kon niet uiwinden wie de dief was. Daarom ging
ht1 naar een waarzegster, aan wie hij het geval vertelde,
Deze zeid,e: "Ik kan maken dat hij zi.ln loon krijgt.,,
Ze maakte vuur en nam een poeder dat ze in de vlam gooide.
Toen vroeg ze: "Var wil-je dat ik hem doen zal?"
"Geef hem een snee over zljn gezicht
" Goed," zei ze; en ze gaf een snee doo¡ de vlam.
De volgende week zagen ze íemand d,oor het dorp loopen met een snee ove¡ het
gezicht. Dat was de dief.

(Builesloot (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9o3.)...

r.29. Hier is de tiid; waar is de man? sTNSAG r
Bij Marken was er aan den zeekant een plek waar indertijd alle botters, als ze er
langs voeren, stemmen hoorden.
Die stemmen riepen: "Hier is de tijd; waar is de man? Hier is de tijd; waar is de
man?"
Dat was alti;'d zoo en de Markers spraken er ook met dominee over en vroegen
o{ hij niet eens mee wilde varen, om te hooren wat dat was. De predikanr ñad
daartegen geen bezwaar en ging dus met een botter mee.
Toen ze voorbi.jvoeren hoorde hij ook: "Hier is de tijd; waar is de man?',
Daarop deed hij op die plek een gebed. Maar toen begon het ineens re slormen,
zoodat dominee van het dek werd geslagen en verdronk. Hij is dus de man
geweest. Na dien tijd is er nooit meer iets gehoord.

(Uitdam (Noord-Holland.) Uit den volksmond opgeteekend in rgor).'.2

Varianten.
Te Broek in \[aterland vertelt men: Dominee had er zoo

SINSÂG r
vaak van gehoord dat,

"6 Opgetekend door C. Bakker, verteller onbekend; zle Með,er zoor, p37g-379
(claxo4o6).
"7 Opgetekend door C. Bakker, ve¡reller roeier uit Uitdam; zie Mede¡ 2aor, p- 3J4
(caaxo3o¡).
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toen het sterk ijs was, hlj er zich zell eens van v¡ilde oyerruigen. Hij liep er dus
heen; en toen hi op de plek kwam, hoorde hij werkeli.lk het geroep. Maaiop eens
kv¡am er een scheur in het ijs, waardoor hij wegzakte en verdronl<...s

Een.andere lezing van het verhaal uit Buiksloot (uit .9o3; lrrid, 
"1, 

,rolllto" 
t

Bij de brug aan de Slochrer onder Zunderdorp srond een man.
Hij hoorde duidelijk een stem die zei: "Hier is de did¡ daar ìs de man.,,
Maar hij zag niets. Een oogenblik later kwam er een rijruig aanri.jden. Dat sloeg
om en de er inzittende personen verdronken."e

Een dergelijke overlevering uit Franeker, waar de stem roept: ..De ure is geko-
meir en de man is er nog niet," staat opgeteekend bij o¡r<sfna, Uit Frieslønd\
Volþsleaen ¡. t s.8.

r3o, Men moet den duivel niet verzoeken
A. slNsÀc 906
Een Uitdammer was een groot liefhebbe¡ van kaartspelen. Zijn vader had er

:"1 gl9..i:1i"" hekel aan dat hij dan zoo laat thuis kwam. Op een goeien dag
beloofde hij vroeg binnen de stijlen te zijn zoo niet, dan mocht de duivel hem
nalen.

Jongen, jongen, hou 1'e stil! verspreek je toch zoo rriet," zel zijn vader.
"\Øat kan het mij g...v... ! schelen; als ik nier om rwaalf uur rhuis ben, dan mag de
duivel mijn nek breken!"
Zoo grnghrj de deur uit. Hij ging zitten kaarten en tor na kwarr voor twaalf bleef
hij in Zuiderwoude. Het was winter. Er lag i.ls, en hij bond de schaatsen onder en
haastte zich naar huis. Met den eersren slag van rwaalven was hij op het kleine
meertie, een h¿lfuurrie van Uitdam. Met den laatsten slag sprong hij óp schaatsen
en al in huis; zoo hard had hij gereden.
Toen hoorde hij achter zich een stem: "Doordat je zoo hard gereden hebt ben-je
me ditmaal ontkomen,"
Daar schrok hij zoo van, dat hij ziek werd; en kort daarop is hij gesroryen.

(Uitd.am (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r9or.)a.

"3 Vertelstff mev¡ouw M. Houtma[-Honingh, notulisr C, Bakler; zie Meder zoor, p.
34r (cearo3 r 8).

", Opgetekend door C. Bakler, verteller onbekend; zie Meder zoor, p.378 (claro4oz).
'r'Notulist C. Bakke¡, ver-reller ¡oeier uit Uitdam; zie Mede¡ ,oor, f. 9a en 42t-422
(cnaxo3,o7 en craxo¡3o).

De øolþsoerhølen in bet tüdscbrift Vollzsþønd.e

B. SINSAG 906
Ze vertellen zooveel van spoken en kollen, en daar geef ik niet veel om. Maar
waar ik een hekel aan heb, dat is aan verspreken.

Dat heeft Slillem v. d. H. eens gedaan. Hij zat te pandoeren en het was al knapjes

laat geworden,
"Nog een rondje," zei de boer; en S7illem liet zich ove¡halen.

Hij bleef dus. Nou had hij thuis gezegd, dat als hij later dan r r uur thuiskwam de

duivel hem pot hier en gunter..., nou ie begrijpt me wel. Op laatst hielden ze dan

met spelen op. \Øillem moest naar huis op schaatsen: het was lichte maan.

Maar pas was hij op weg, of hij merkte dat hij niet alleen vras. Iemand reed met
hem mee. FIoe harder hij ging, des te harder ging de ander ook. Toen hy by zijn
huis kwam, sprong hij met schaatsen en al op den wal, in huis, en de deur flap
achter hem dicht.
Toen hoorde hij een stem die zei: "Dat is net bìjtijds ook."

Ja, aan zulk verspreken heb ik een hekel.

(Zwiderzaoød.e (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in rgor')"'

r Jr. Kâboutermanneties
Natuurlijk leeft in de meeste streken de herinnering aan àe øørdmannetjes nog
voort. Hun gewone raamis þabowterrnannetjes G) oÍ þaborrters, ñaar]¡'aast mert
hier en daar (b. v. in Noord-Holland en Friesland) ook hoort Þløboøters (z).

Doch men kent ze ook onder andere benamingen, b.v. die van nøchtuerÞ.ertjes
(in Noord-Holland), sommeltjes (op Tessel), øttermønnetjes (aovermennekes,

ewermennekes; in Limburg). In den regel wonen ze onder den grond (vanwaar

de naam øard.manneties), inzonderheid onder een heuvel, die dan soms naar hen

genoemd werd (de Aardmansberg op de Veluwe; de thans afgegraven Sommel-
tjesberg bij de \Vaal op Tessel). lflaar geen heuvels zyn, huizen ze ook onder de

ruigte aan den slootkant of in de woningen der menschen. Zij kunnen zich zoo

klein maken, dat ze door alle mogelijke openingen kumen komen, en kunnen

ook onzichtbaar verdwiinen. De meeste verhalen die omtrent hen gaan handelen

over de hulp, door hen verleend aan personen welke ze geDegen zijn' of de parten
die ze spelen aan de menschen die hen plagen. Ik laat hieronder enkele nog niet
gepubliceerde varianten van de reeds gedrukte overleveringen volgen.

',' Opge¡ekend door C. Bakke! ve¡celle¡ roeier uit Zuiderwoude; zie Meder zoor, p. 3r4
eî 42r-422 (cu<o265 en craxo53o). rVillem wd. H. = Willem van de¡ Hoek.
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r. Reeds in het Diøriwrn yan A. VA.N BUCHELL (II, f" r7o; te Alkmaar, ao r¡92)
leest men: "Mira urlgi opinio de eeñmenneÞens, sive rrost:r, cabautermannekens,
quos volunt felicitatem suis aedibus adferre ac omnia noctu agere, quemadmo-
dum olim Lares et Poenates dä; etc. z. Evenals in het \Øestvlaamsch: þløbowter-
nd.nnetjes (DEBo.)

A, sINsAG 6r
Bij ons ouderlijk huis stond een molenmakerswerf. Mij is dikwijls verteld, dat
een meid van grootmoeder, 's avonds als ze zat te naaien, vaak druk hoorde tim-
meren en werken op de werf. Als ze ging kijken zag ze nlernard; zelfs brandde
er geen licht.
Dan zei ze: "De nachrwerkertjes zi;'n weer aan den gang; nou zullen ze het wel
gauw druk krijgen."
En werkeli.jk kwam er dan bin¡en enkele dagen werk aan den winkel, zoodat
men 's nachß moest overwerken.

(Koog aøn den Zaan- Með,egedeeld door den heer c. BAKK¿R re Broek in lØater-
land).'r'

B. SINSA.G 66
Bij Heintje G. waren naast het vierkante vuurgat onder den schoo¡steen twee
kleinere gaten. Daardoor kwamen t nachts de klaboutenjes, Heins vrou,¡¡ wrst
dat, en zette 's avonds eten voor hen klaar; 's morgens was het verdwenen, zonder
dat iemand hen had zien gaan of komen. Maar dat begon Hein te vervelen en een
keer gooit hij petroleum over het eten.
Dien nacht bleef het onaangeroerd staan en vonden ze een brief waarop geschre-
ven s¿as:

Klaboutertje zijn eten weg.
Klaboutertje zrjr. zegen weg.

Na dien tijd had Hein geen voorspoed meer in zijn huis.

(Zøiderwoad.e- Naar mededeeling van den heer c. BAKKER.4T Ook elders in
Noord-Holland werd dikwijls eten voor de kaboutertjes neergezer. Meestal

'r'De ve¡teller is in dit geval C. Bakker zelf; zie Meder zoor, p. z¡4 (clarcor4¡).
'tt Zie Meder 2aar, p3tr1t2 et 4r9 (cnl:r.q43 en cre<o¡r9). Heintje G. = Heintje

De ,¿olþsverbalen in bet tüdschrift Volþskund.e

bestond dit in een schoteltje melk en plaatste men het in het blindvenster, dat
is: het terzijde van den schoorsteen in de tegels gemetselde nisje van een paar
dm. hoog, dat meestal gebruikt werd tot berging van piip en tabakskomfoor, van
boeken, enz. Uit dankbaarheid beschermden dan de kabouters de bewoners van

het huìs of verrichtten zij t nachts allerlei werkzaamheden.).

SINSAG 6¿ ET SINSAG 66

Er was eens een boer te Vessem die door de kaboutermannekes was uiwerkoren.
Ze dorschten zljn graan, ze boterden den stand (r); konom, ze hielpen hem t
nachts op allerlei manier. Maar die boer had een lui wijf. Als de kleine kereltjes
druk aan het werk waren, maakte dat leven, en van het lawaai kon de vrouw met
slapen. Ze zer tegen haar man, dat haar dat gewerk t nachts niet aanstond en dat
hij er een eind [aan] moest maken. En wat die man al zei: dat het toch voordeel en

groot gemak gaf, en dat de mannekes hun niets dan goed deden, het gaf niets; de

vrouw zanikte zoo langtot ze haar zinkreeg. Toen ze dus t nachts weer hoorden
dorschen, riep de boer, dat ze met die geweldmakerij uit moesten scheiden, want
dat het hem vervee.lde. Dadelijk riep er een stemmetie, dat hij op die manier geen

last meer van hen hebben zou.
Maar hij kreeg er op andere manier last van! Ze droegen korreltje voor korreltje
ziln graan weg, ze schepten de zaar' (2) van de roome (3), en deden hem op alle

manieren schade, zoodat hij op 't laatst heelemaal verarmde.
Een andere boer legde het verstandiger aan. Om goede vrienden met de kabou-
termanneties te blijven zette hij 's avonds in den haard op den "veurstal" (4),

of in de schuur, nu eens een mikken boterham (5) met een srukske ham of met
suiker, of een schoteltje met roome (3) of met honing neer Maar op een keer

kreeg hij de kwade gedachte om in plaats van ham een stukske leer van eenen

ouden schoen op den boterham te leggen. Toen werden de kaboutermannekes
zoo kwaad, dat ze hem van dien dag af het leven zuur maakten en hem zijn pla-
gerij deden berouwen.

r. karnden de boter. 2. room. 3. zoete melk. 4. plaats waar de koeien op stal vast-
gebonden staan. ¡. snede wittebrood.

(Noord,-Brøbant. Uit den volksmond opgeteekend in r894.)'t+

C. SINSAG 64

In het Hoogeloonsch bosch, tegen den berg, was eens een boer aan het ploegen.

'r4 lngezonden doo¡ J.FC. Schaap.
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Men houdt zich natuudijk stil, wanr anders is men verloren. Dan neemt zij uit
haar beurs den wisseldaalder en legt dien op den grond neer en daar een wit bord
overheen. Ze gaat heen, en is ze goed enwel weg, dan is de wisseldaalder verdiend
en kan men dien gerust oprapen. Men steekt hem bij zich en heeft voortaan geld
genoeg op zak.

(Bhdel (Noord-Brabant). Uit den volksmond opgeteekend in r894.).rr

r33, Van een sprekend kind SINSAG 489

'tó lngezonden door J.F.C. Schaap.

"r7 Ingezonden door H. Baa¡schers,

'rs Toegezonden doo¡ mevrouw Deenik-Bronner en opgerekend door h¿ar dochter

't Cing er door als door de borer
Toen het twaalf uur .$¡as en erenstijd, dacht hij: ,,iHet 

gaat zoo goed, ik blijf aan
den gang, en als het af is zal ik wel eaan eten.,,
Hij ploegde dan door; -"". to.n l,i-¡ weer ¿an den berg kwam, zag ht1 daar een
POtre met ertsoeP staan.
"lØat beteekent datì" dacht hij en meteen schopre hij het potje om
Op eens hoorde hij een gehuil en gerommel inãen U..g. óo"1, hi; ploegde maar
ooor en stoorde er zrch niet aan. Maar hij had nog geen halve voor geploegd, of
zijn paard.brak alle vie¡ de pooten. Dat lapten heÃ de kaboutermennekes, d.ie
nem eerst hadden geholpen en die hij kwaad gemaakr had door hun porje om re
schoppen.

(Noord-Brabønt, Uit den volksmond opgeteekend in r 894.).rr

r3z. De wisseldaalder
De wisseldaalde¡ is, evenals in ande¡e landen, ook in Nederland zeer bekend.
Sche¡tsend zegr men van iemand die altijd geld op zak heeft, zonder d¿t men
begrijpt hoe hij er aan komt: "Hij heeft zeÈer eeri wisseldaalder.,, Zooals men
v¡eet komt dit muntstuk, hoe vaak ook uitgegeven, altijd van zelf bij den eigenaar
terug,.en deze heeft dus altijd een daalder bij zich. - Sinds e, bij onsleen dãlders
meer in omloop zijn, is de w.isseldaalder onbestaanbaar g"*ord.i doch in de
herinnering ìeeft het.oude volksgeloof nog voort en men verhaalt zelfs nog hier
e1 d-aa_r o9 welke wijze men in het bezit van het kostbare geldsruk kan komen,
alsof de daalder nog als munt bestond. Eene *"oie. *orjt medegedeeld dooi
DIJKSTÌ.A, in Uit Frieslønd\ Volkslet¡en II, rgz. Eene andere l¿at ik hier volsen.

SINSAG 882
lØie een wisseldaalder wil hebben, kan dien op cle volgende wijze kijgen. Op
Sint-Jansnacht moer men zorgen om twaalf uir op ""i k*ir-"g te zijn. Men
schri.jft dan midden in het vierkant, dat door de,iih k ois"rrd. oi"gensporen rs
gemaakt, een kring en gaat daarin staan. 't Is gevaarlijk om, als men er eenmaal
inìs, er weer uir te gaan; wanr dan breekt de dirivel u ãen ,r"k. Bli;ft -er, "r, 

d*
zal een schier eindelooze stoer van gestalten voorbijtrekkerr. Die dáen mets, maar
zegt_rnen wat regen hen, dan wordt men onmiddelli.jk gepakt en geworgd. Als
ze allemaal voorbijzijn komt er een oud wyt, en d,at'vri,gt, of de ioo.sten nog
ver achter zijn.
Als ze geen antwoord krijgt, zegt ze: ..Ik moet voort, want voor al die lui die hier
voorbijgetrokken zijn moet ik zoo aanstonds her eren eekookt hebben.,,

Eene vrouw v¡as in gezegende omstandigheden en zaghare bevalling re gemoet.
Het "¡¡ief" (r) was present en hare hulp was weldra noodig.
Toen het kindje geboren en opgebakerd was, en de kraamvrouw verz-orgd, vroeg
deze: "Hoe laat is het?"
"Twee uur," antwoordde het kind¡e.
Het "wief" kon hare ooren niet gelooven en vroeg dus ook eens: ..Hoe laat is
lìet /-'
"Twee uur," zei de pasgeborene heel duideli.lk.
Daarna sprak het kind nog: "Dit jaar zal een goed en vruchtbaar jaar zljn, maar
dan volgt er een jaar des bloeds."
Na deze voorzegging, die inderdaad is uitgekomen, stierf het.

r. vroedvrouw.

(Veluzae - Uit d,en volksmond opgeteekend in ß92.)nt

r34. Van het kind dat vloekte srNsAG 89r
Er was een kind, dat nog heel klein was en roen al vreeselijk kon vloeken. Terwijl
het op vaders knie zat, stootte het de godslasterlijkste woorden uit, en de ouders
lachten er om, dat hun kleine kind erger vloekte dan de grootste man. Toen
kwam de duivel en haalde het kind, en vloog er mee ter helle. En tot een eeuwge
gedachtenis bleef het vleesch van het jongske aan de stukken van het glas zitten,
'waar het doo¡heen gevlogen was. En het glas kon nooit vernieuwd worden, want
als deze t avonds gemaakt was, vond men den kapotten ruit met het vleesch er
aan des morgens weer op dezelfde plaats terug.

(Beoerzuijk (Noord-Holland). Uit den volksmond opgeteekend in r894.|rs

'rr Ingezonden door J.EC. Schaap.
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Historische volksverhalen in het tiidschrift
Volþsþ,und,e

Bron: GJ. Boekenoogen: 'Nederlandsche sprookjes uit de XVIIde en het begin
der XVIIIde eeuw', in: VolksÞ.ønd.e zo (r9o9b), p. r29-rt7, r93-zoj en zr (r9ro),

P.7-21

NEDERLANDSCHE SPROOKJES

UIT DE XVIIde EN HET BEGIN DER XVIIIde EEUV

door G. J. BOEKENOOGEN.

Aangaande de sprookjes die oudtijds onder het volk leefden is ons al heel weinig
met zekerheid bekend. \Øij mogen veronderstellen dat een goed deel der verhalen
die in de laatste eeuw uit den volksmond werden opgeteekend reeds vanouds in
ons land bekend zijn geweest, maar bi.j het maken van gissingen dienaangaande
kan men niet te voorzichtig zijn. Evenals van de enkele kinderri.jmen die het
toeval ons uit vroegere eeuwen heeft overgeleverd blijkt, dat ze thans meestal
vergeten zirn, of afwirken van wat nu nog in zwang is, evenzeer zal de sprookjes-
schat van vroeger aanmerkelijk hebben verschild van den tegenwoordigen.
Vaarde werd er aan die kindersprookjes natuurli.jk niet gehecht: llaarom zou
men ze dus opteekenen? Geen wonder dan ook dat er in onze oudere letter-
kunde weinig van te vinden is. Ook al heeft men niet algemeen zoo afkeurend
over "de souteloose sproockjes" geoordeeld als J. van HEEMSKERK dat deed in
zijne beroemde ,4rcød.iø, waatoe zou men de moeite nemen om den tekst der
bakersprookjes op te schriiven, en te laten drukken?
Overtalrijk daarentegen zijn de kluchtboeken en verzamelingen van kodderijen
die sedert de r6de eeuw in Noord- zoowel als in Zuid-Nederland het licht
hebben gezien naar het yoorbeeld der Latijnsche, Duitsche en Fransche ver^
zamelingen; ook zijn tal van ltaliaansche, Spaansche en Fransche novellen en
historiën vertaald. Maar hoewel naast de dus meestal uit den vreemde ondeende
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stof ook uit den volksmond opgevangen kluchten werden opgenomen, en vele
der verhalen in deze verzamelingen bijna onder de sprookjes gerangschikt kun-
nen worden, toch blijken eigenlijke sprookjes zoo goed als geheel te ontbreken.
Van de boerden en anecdoten van allerlei aard, die thans onder het volk verteld
worden vinden wij een zeer groot aantal in onze oude kluchtboeken terug; van
onze kindersprookjes heb ik er slechts enkele in weten te ontdekken.
Het mengelwerk achter de oude almanakken werd voor een deel aan deze zelfde
litteratuur ontleend doch bevat ook voor den almanak-zelf pasklaar gemaakte

berijmde of niet-berijmde geschiedenissen. Dat ik daaronder ook een berijming
(uit het laatst der rTde eeuw vermoedelijk) van een bekend sprookje vond is dus
niet zonder belang.
Bij de schaarschte der gegevens omtrent onze oude sprookjes acht ik het de
moeite waard de gevonden oude teksten mede te deelen. Ik bepaal mij daarbij
tot datgene wat werkelijk Nederlandsche sprookjes schijnen te zijn. Buiten het
kader vallen dus b. v. de uit den volksmond opgeteekende Duitsche sprookjes die
in BEBEL's Facetiae voorkomen en daaruit in het Anttterpscb Clwchtboecþ van
t5 54 zyn overgegaan. Evenzoo de Italiaansche lezing van het bekende sprookje
van den smid en den duivel, door VAN DER VENNE ver-werkt tn den "oenna-
helijcÞen Hollønd,tschen Sinne-d,rootn op het nieww Wys-ï[øl van den Oøden
Itøliaenschen Snit" (acbter zijn Sinne-Vonck op den Holløntscben Turf, a' r63Q.
Verder natuurlijk De oertellingen ztøn Moeder d,e Gans en ð,e, eveneens vertaalde,

sprookjesbundels uit het eind der rSde en het begin der rgde eeuw, zooals De
Nieøwe Moeder de Gans, Winterøoond.oertellingen ztøn Grootmoed.er d.e Gans
en andere.

Zooals uit het opgemerkte volgt laat ik ook de eigenli.lke boerden en kluchten
ter zijde.

Bekend is dat in de Bøtøpische Arcød.ia vanI.YAN HEEMSKERK een drietal oude
kindersprookj es worden genoemd.

Na gesproken te hebben over den grooten strijd tegen Spanje en de zoo duur
gekochte "Vaderlandsche Vrijheid", waaromtrent niemand onkundi! behoord te
zljn zegt hlj: "Iae men is 't schuldigh, de kleyne kinderen vande wiegh aen, als

in haer pap te eten, en in haer pijp-kan te drincken te gheven. En Moeders, en

Mimens, mosten't haere Queeckelingen, in plaetse vande souteloose sproockjes,
van 't Root-kousje, van 't Smeer-bolletje, vande Singhende springende Lovertjes,
en diergeli.jcke, sonder op-houden vertellen, en in-scherpen." Aldus de oudste
dntk der Arcadiø van 1637 (blz. 725, 1,26).In den 2den druk (van 1647) en alle
volgende is de afkeuring over de sprookjes nog verscherpt door de wijziging
van "en diergelijcke" in "en dierghelijcke lammeryen meer". Ofschoon ik van
deze vertelsels geen tekst kan mededee.len laat ik hieronder toch volgen wat ik

Historiscbe t olþsoerbalen in bet tüdschrift Volþsþ.and.e

dienaangaande aanteekende, aangezìen ð,aarl.y nog onbekende gegevens voor de

geschiedenis dezer sprookjes zi.jn.

r. Van het Roodkousie
Door vA.N HEEMSKERK wordt in de ee{ste plaats genoemd het sprookje van het
Roodkousje; en te recht, want dit veftelsel schijnt oudtijds bij ons het sprookje
bil' uitnemendheid te zijn geweest. lØij vinden het althans herhaaldeli.jk vermeld,
en dan meestal spreekwoordelijk, in 't algemeen als verpersoonlijking van het
verdichte verhaal.
Reeds in de tweede helft van de r6de eeuv¡ was het als zoodanig bekend. In de

Ad.øgia van l. sARIoRtUs (ed. r¡6r, blz. 59 v') wordt het spreekwoord "Quae
apud inferos" weergegeven door "Tsproexken van roodcousken" en "Alledinck
laet hem segghen", met de toelichting: "Generaliter ad omnia pertinet, quae poë-
tarum fabulis traduntur nulli credita nisi pueris"; dat is dus: om aan te duiden
dat men iets als een bakersprookje beschouwt, dat niemand dan een kind gelooft.
Deze beteekenis heeft het gezegde langen rijd behouden. Nog in TUINMAN'S
Nederdaitsche Spreehtuoorden (a" ry26) lezen we (Dl. I, 6lz. ry4 vlg.): "'tZyn
praat,es voor de vaak. Dat is, 't zyn venellingjes, gelijk men doet aan kinderen om
hen in slaap te doe n vallen. Zo zegt men ook.'t Is oøde vtijt en Þlap. 't Spreøkje
oan't rood Þ.owsje. 't Zyn Þ.inderuragen, oade lieden zr.teten't ueL. Eischt men
bewijs? 't Is: "Vrøagt het myn' bwørmøn, die køn zo u.,el liegen als ik." Evenzoo
vindt men in de spreekwoordenverzameling van J. DE BRUNE, Nieøvte Y(yn in
oade le'er-zacþen (a" ú36), blz. 46o: "Het is de praet van't roode kousjen."
Ook elders dan in de Batøttische Arcød.ia wordt het sprookje genoemd. Ik geef

een paar voorbeelden. In het kluchtsp el De Beløchchelyhe Jonker (a' 1684) van
P BERNAGiE wordt op blz. 8 van een vri.jer gezegd:

"hy is geen pronkepink, niet genoeg van de zwierige trant,
Hy is geen Monsieurtje, geen straatslypende lanterfant,
Hy weet Juffrouw zo geen Spreukjes van 't rood Kousje te vertellen
En de heele dag van de Mode, en Saletten aan de ooren te lellen."

De ande¡e aanhaling is deze. Naar aanleiding van een Amsterdamschen dok-
terstwist in het laatst van de 17de eeuw verscheen een pamflet, getìteld: Brayery,
ElÞ zijn geld weer, of Sørnenspraek tøsschen den Owd.en Hillebrand,t en Steene
Roelandt, waarin op blz. 4 Hillebrandt zegt: "Ick versoeck dat mijn Heer eerst
de questy gelieft te verhalen, om beter begrip te hebben van de saeck."
Roelønd.t: "De questy is begonnen van het kinderlijcke sproockje, van het root
kousje, wil je 't horen? ick zeg't je."
Hillebrandt: "Ghy spot vertrouw ick met my.
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behoeft slechts naar haar pooten te zien, om te begrijpen hoe zi.l in de kindertaal
dien naam kreeg."
Tegenwoordig is Roodkous.je in de meeste streken van ons land vergeten. Ik ben
echter zoo gelukkig eçn plaagvertelsel te kunnen mededeelen dat voor ¡o ¡aren
en misschien ook nu nog te Kampen bekend v¡as.

!\T 2t2a
De kinderen vragen moeder of zuster om een vertelling en deze zegt eindelijk:
"Zal ik je dan vertellen een mooi avontuurtje, een schoon avontuurtie, een avon-
ruurtie van rood rood kousje? \Øil-je het weten, dan zal ikhet je zeggen."

Ja, alsjeblieft."
"Nee, het is niet:.ja, alsjeblie{, maar het is een mooi avontuurtje, een schoon

avonruurtte, een avontuurtje van rood rood kousje. Ivil-je het weten, dan zal ik
het je zeggen."
De kinderen allen: "Ik wil het weten!"
"Nee, het is niet: ik wil het weten, maar een mooi avontuurt.je, een schoon avon-
ruurtje, een avontuurtie van rood rood kousje. \fil-je het weten?" - enz., net
zoolang totdat de geplaagde kinderen op de vertelster aanvliegen en deze beken-
nen moer dat zij er ook niets van weet.'

Dit plaagvertelsel is ook elders, b. v. in Noord-Holland bekend gev/eest doch
thans alleen in yerbasterden vorm overgeleverd, In de Zaanstreek spreekt men

van: "Een spreuke van me reukie, van me rooien kouseband," en in de Schermer
zegr meni "Ik zel je vertellen een spreukie van kadeukie van kadouw."
Naar ik gis wordt ook in de boven aangehaalde plaats uit de Samen-spraek, blij-
kens de toevoeging: "lØil.je 't horen? Ick zeg 't je," op een variant hiervan gezin-
speeld. Dat echter het oorspronkelijk sprookje van het Roodkousje slechts een

plaagvertelse.l zaI zljr geweest lijkt toch minder waarschijnlijk dan dat dit later
naast het oude verhaal is ontstaan. Tenzij een gelukkig toeval in dezen alsnog
licht brengt zullen wij ons dus tevreden moeten stellen met de wetenschap dat
het sprookje van het Roodkousje oudtijds zeer populair is geweest.

Naschrift: Roodkousie
In verband met de waag of het sprookje van het Roodkousje alleen een plaag-
vertelse.l is geweesq kan het van belang zijn te weten dat het als zoodanig ook in
Zuid-Afrika bekend is. Ook daar komt het verhaal van "die ronde ronde kousie"
(aldus, in eenigszins verbasterden vorm) nooit verder dan het begin. Het valt
natuurlijk niet meer uit te maken of het vertelsel reeds sedert de rTde eeuw in

' lnzending van Anonymus r4 uir Leiden.
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Roelønd.t:. "Neen waerlijk, 't is een questy van de kows, dus leyt de saeck:" Dan
verhaalt hi.j den oorsprong van den twist, die ontstond bij het assisteeren bij eene
bevalling. En daarop alleen doelt dan ook de woordspeling, want het woord
þows was in de 17de eeu\Á¡ zeer gebruikelijk; als schertsende benaming voor de
vrouwelijkheid. Ook in het ge6ngeerde uitgeversadres op den titel van de Samen-
spraek vindt men nogmaals een woordenspel, daar dit luidt: "Tot Haerlem, By
Jan \Øinter geen doekjes om op 't Sparen in de rode kous.- Uit het een, zoo mrn
als uit het ander, valt dus iets op re maken omtrent den inhoud van het sprookje
van het Roodkousje.
Dienaangaande verkeeren wij tor nog toe geheel in het onzekere. Onwillekeurig
denkt men aan Roodkapje van Moeder de Gans, maar natuurli.jk ten onrechte.
llel schijnt er daarentegen samenhang te bestaan met de vroegere zegswijze:
oude kousjes jaargetrjde- Deze is bekend uit eene plaats it BRTDERO'S Mooïtje
(vs.685):

Doe verlienden ickse daer een quack van ouwe kousjes jaergetiren,
Van 't eevangely van 't spinrocken, van Vaaren, en Spookeri.jen,
Die in hiel ouwe Tijen hier dickwils plegen te geschien.

Ookin de Adøgta van SARTORIUS (ed. r564blz. 16¡ r") vinden wij reeds "Oudt
cous iarightijt" naast "Tsproexken vant roode cousken" gesteld, ter verklaring
van de Latijnsch-G¡ieksche uitdrukking "Apologus Alcinoi"; men bezrgr ze om
iets als oudewijvenpraat of bakersprookjes te kenmerken ("De longis et anilibus
fabulamentis").
Dat het sprookje van Roodkous.je oudtijds vereenzelvigd werd met vertelsel
blijkt vooral duidelijk uit het feit dat de oudste Nederlandsche vertaling der
sprookjes van Moeder de Gans verscheen onder den tltel van: " VermøøÞlyÞe
Vertellingen van d,en Owd.en þd, of zogenøarnd,e SprooÞjes van het Rood, Koøsje;
zynde d.e Vertellingen z'øn Moeder d.e Gøns- (rnet titbreiding dus van den oor-
spronkelijken titel van PERR-{ULI: ¡1z:rtoires ow contes da tem.?s pa.ssé. Contes de
ma mère loye), terwijl de aanduiding "Sprookjes van het Rood Kous.je" ook op
den gegraveerden titel en boven den tekst is geplaatst.
Nog door LE FRANCQ VAN BERKHEv wordr in De Batøøfsche A4enscbtijkheid
(a" rSor; blz. rc7) gezegð; "St. Nìcolaas rijd nog niet alleen mer snoep en pop-
pegoed, maar sprookjes van rood kousje, moeder de Gans", o{schoon in dien ti.jd
niet mee¡ deze uitgave de algemeen verbreide zal zlp geweest, maar de betere
vertalìng, die alleen "Vertellingen oan Moed.er d.e Gøns" getireld is en waarvan
in rSor de negende druk verscheen.
Kluchtig is de verklaring die TEN cou\ø (De VolÞ.soermaÞ.en, blz. úB) van
het Roodkousje geeft. Volgens hem was Moeder de Gans de kersgans, die de
kerssprookjes meebracht. "En wie was Roodkousje? Dezelfde vetre gans: men

..::l l



714 Verte hø hwør in N e derland,

Kaapland voorkomt, of eerst ín de rSde eeuw door immigranten uit Holland
is overgebracht. Al zijn vele van de kinderrijmen enz. in Zuid-Afrika eerst in
betrekkeli.jk laten tijd daar ingevoerd, andere zijn er reeds van oudsher aanwezrg
en dat zou ook met het Roodkousje zeer goed het geval kunnen zijn. Naar ik
meen wint hierdoor het vermoeden dat er geen ander verhaal dan een plaagvertel-
sel van het Roodkousje heeft bestaan aan waarschijnlijkheid.

z. Van het Smeerbolletie
Van dit tv¡eede door VAN HEEMSKERK genoemde sprookje is zoo goed als niets
bekend. Ik vond slechts eenmaal elders er melding van gemaakt en wel.door H.
DOEDYNS in diens Haegse Mercwriws van rz Augustus t699,blz. 3:
"De koetsiers (der Bisscboppen te Lyon) hebben donkerbruine smalle rokjes aen,
geen knevels, nog ook geen poeyer in 't hair, maer wel veq gelyk smeer-bol die
met Qua-Jan te doen had; so als onse Meid my vertelde, als ik niet srapen en
wouw, 't zy by manquement van vaek, of u¡ een klein beetje puerile malitie."
Hieruit valt omtrent den inhoud van het verelsel niet veel op te maken. Dat
het verwant is aan het Vlaamsche verhaal van Smoutebolleken (DE MoNT en DE
cocK, Wondersproo,è7es, N"z; vergelijk Janmanje in 't papieren huiske, in VolËs-
þandeXIY,8r) wordt er niet waarschijnlijk door.

3. Van de zingende springende loovertjes
Ofschoon ook van dit sprookje alleen de naam ons is overgeleverd, kunnen
wij het toch terecht brengen. Bii vAN HEEMSKEm vinden wij alleen: "vande
Singhende springende Lovertjes". Deze titel wordt aanger.'uld door de volgende
vermelding in J. CAMPO \úEYERM:TN, Ontleed,er d,er Gebreeþen (a" ry21),I, z:
"Zo het mogt komen te gebeuren, ... dat een Albeschik, of een Letterknaage¡ zou
loeren, om My een vlassen baard aan te naaijen of een Sprookje, van het takje vol
zingende springende Lovertjes, op den kraag van myn Ontleeders tablnarð, vast
te speeten, die zal Ik beantv¿oorden met een stille Trom."
De naam van het Flollandsche sprookje he¡innerr tersrond aan cRluu's Singende
springende Löweneckerchen en er is \Árel geen rwi.ife.l mogelijk of het is daarvan
een variant. Het is zelfs de vraag of de zingende leeuwerik uit de Hessische lezing
niet eene verbastering ìs van de zingende springende looverkens.

Ook elders toch bestaat het geschenk dat de vader voar zi.ine jongste dochter
moet medebrengen uit een zingende plant. Vergeli.lk b. v. Das singende klingende
Bäumchen, in de Brunswijksche verzameling Feentnàrchen (a" rSo:¡blz. 3zz).
Van het verhaal ken ik ook Neder.landsche lezingen doch geen waarin nog van
den tak met zingende springende loovertjes wordt gesproken. Te Enkluizen is

Historische a olþst, erb ølen in b et tü dscbri{t Volkskønde

het een zingend roosje dat de jongste dochter verlangt en in deze variant is het
monster een bok, wiens paleis alleen over een glazen bruggetje te bereiken is.

Ook in het Tiroler sprookje bij zrucnnrn (I, n' 3o) vinden wij een zingende
roos; in de Vlaamsche lezìng in løoI-n's V/odana (blz.6r, n" 3) een roosken zon-
der doornen, elders alleen een roos.
De Nederlandsche lezingen van het sprookje die ik ken hoop ìk later ln Volþs-
þwnde mede te deelen.'
Verder verwìjs ik naar de litteratuur by cxttttttt, Màrcben III, r 5z vìgg. (Anm. zu
n" 88); KöHLER, K¿ Schriften I, 54 e.e.

4. Van den vogel Phenix
AERTIGE FABEL, VAN EEN KONING VAN ENGELANT,
EN DE VOGEL FENIX
Zeker Koning van Engelant lang aen 't podagra heftig ziek liggende, moest, na

dat al zljn Geneesmeesters hun kunst en yver om hem te genezen te vergee{s

besteed hadden, zijn toevlucht tot waerzeggers nemen: die, na enig uytstel, hem
verklaerden, dat hy van zijn quale niet verlicht zou werden, voor hy de Vogel
Phenix een uur hoorde zingen. Hy liet toen door zijn gants Koningrijk afroepen,

dat die gene, die de vogel Phenix, waer van maer een in de \ü'erelt is, by hem kon
brengen, een ongemene vergeldingvan zyr'arbeytzougenteten: dies'er veel, door
zulcke beloften gelokt, zich aen 't zoeken van deze vogel Phenix begaven; maer

zo \.ruchteloos, dat'er veel voor eeuwig zochten, en d'andere, zonder iets daer a{

vernomen te hebben, ledig weer quamen. Karel, d'oudste van drie zonen, dien de

Koning had, dit ziende, door zijn vaders quael bewogen, bad hem om verlof, om
mee naer dezen vogel Phenix te zoeken. De Koning kon 'er qualijk in bewilligen;
doch hy stond het endelijk toe. Karel toog met enige knechten op reys, en quam
spoedig te Kalis in Vrankrijk, daer hy zich zo schandig verliep, dat h¡ in stee van
op zljr. zieke vader en de vogel Phenix te denken, niet docht, dan om zijn kriele
lusten met dertele vrouwen te blussen, et\ dat zo lange dat Villem, zi.ln jonger

broeder, die zijn uytbli.jven verdroot, de vader om oorlof bad, om zijn broeder en

met een de vogel Phenix te zoeken: de vader menende alrede een van zyn zonen
verlooren te hebben, woudt zwaerlijk toestaen. Iùlillem zich dan mee toerustende,
trok op reys, en quam ook te Kalis, daer hy zijn broeder, in de voorverhaelde

wjze van leven vont. Hy berispte hem eerst daer over; maer d'ander wist zich

'Zie de twee ve¡sies van ar 4z¡c, Beauty and the Beast, die Boekenoogen wel heeft ont-
vangen, maar niet meer heeft gepubliceerd; alhier hoofdstuk 3, nrs. z7o en 372. De versie

van de dames Roorda, waaraan Boekenoogen hier refereert, is overigeûs niet afkomstig
uit Enkhuizen.
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daer op zo wel te dienen, dat hy neffens hem zijn vader en de vogel Phenix vergat.
Van deze twee geen tijding aen de Koning komende, zo verzocht Artus, de jongste
zoon, zijn vað,er omverlof van zijn broeders en de vogel Phenix te zoeken,
"Hoe," zey de vad,er, "zal ik u, enigste overb.lijfsel van mi.jn kroost, te vediezen
bewilligen? Neen, dat mag niet zijn; 'k heb liever mijn smenen duldig te li.jden,
dan dat ik dit gevaer zou loopen: gy moet tot vadere ffoost hier blijven,'k heb
genoeg aen uw broeders verlooren, 't zoeken naer deze vogel Phenix is toch al
vergeefs."
Door zulke en diergelijke poogde de Koning zijn zoon by hem te houoen; maer
Artus stont zo sterk en gedurig aen, dat 'er de Koning, tot zijn leedwezen, in
bewilligen moest. Artus met een paert en een 'knecht op reys trekkende quam
ook te Kalis, ð,aer hy zljn twee broeders, als vooren, vond. Hy, dit zìetde,
meende dul te worden, scholt hen voor deugnieten, en vraegde of zy hun kranke
vader niet meer gedachten, en of dit naer de vogel Phenix gezochtwas.Zylachten
hem uyt, rieden hem by hen te blijven, om de tijdt als zy door te brengen, en
de vogel Phenix zich zelf te laten zoeken: dewijl 't hen onmooglijk docht die te
vinden; alzo'er zo menig vergeefs na gezocht had. Artus voer op nieu, met hen te
schelden, uyt; maer won niet dan dat hy tot antwoort kreeg, dat hy zo lang als hy
moê was, na de vogel Phenix zou zoeken; en dat zy daer te blijven, met moyweer
speelen, beter vonden. Arrus verliet hem endelijk al scheldende; en vervorderde
zljn reys zo )'verig, dat hy, veel koningrijken en landen door gereyst hebbende,
ten lesten in 't gelukkig Arabia quam, en endelijk in een geweldig $oot bosch,
daer hy veel dagen in doolde en groote armoe van dorst en honger leê, in voegen,
dat sijn knecht, en daer na zijn paerd storf, waer door hy te voet moest gaen, Hy
gaf evenwel geen moed verlooren, maer ging al voort, en behielp zich, ten besten
dat hy kon, met kruyden te nuttigen. Hy quam endelijk by een kleyn huysje, daer
een oud man met een oude vrou in woonde.
Deze hem ziende verwonderde zich, en zeyden: "Iongeling, wie zijt gy? Van
waer koomt gy? IØy hebbenhier 77 laren gevr'oont, dat wy geen menschen gezien
hebben. \fat jaegt u hier?"
"Ik ben," antwoorde Artus, "des Konings zoon van Engelant, mijn vader lang
aen 't Podegra ziek gelegen, en by de geneesmeesters geen raed, die hem hielp,
gevonden hebbende, heeft waerzeggers moeten ontbieden, om verlichtenis te
krrjgen, deze hebben hem gezegt, dat hy niet van zijn quael geneze¡ì zou) voor
hy de vogel Phenix een uur hoorde zingen. Vele, onder andere twee van mijn
broeders, zijn om die zoeken, vangen, en in Engelant te brengen, .'ergeefs uytge-
gaen. Ik, dit ziende, en deernis met mijn vaders quelling hebbende, heb na veel
bidden, oorlof van hem gekregen, om mijn vermogen daer toe ook te besteden.
Dat's d'oorzaek dat ik, nae 't verlies van knecht en paert hier gekomen ben, mits
mer my gezegt heeft, dat hy in Arabia is."
"Dat deze vogel," 't oude wijf daer op, "in dir lant is, is waer; maer, Iongeling,
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gy hebt een z-¿'aer stuk bestaen, dat gy aengeyangen hebt, die te vangen en in
Engelant te brengeq maer ik zal u uyt vriendschap raden, hoe gy'er best aen

zult komen."
De Ionge Prins bedankte haer, en 't oude wijf ve.twolgde: "Gy zult langs dat pad

gaen, dat daer aen uw rechterhandt ligt, dat u uyt dit bosch zal leyden; en dan zult
gy een schoon palleys zien. Ga daer op aery gy zrtlt daer schoone Iufferen, zo zy
schijnen, vindenwoonen; deze zullen u op allerleye voegen treffelijk onthalen, en

van alles aenbieding doen, ja van by haer te slapen: maer slaet dat a{, met heus-

sche weigeringen of uitstel te nemen, tot dat g-y uw zaek vol voert hebt, dat gy
evenwel dan niet na moet komen, maer liever door een and¡e wech naer uw lant
trekken. Zy zullen, als gy de nacht overgeslapen hebt, u ongetwijffelt, mits zy rt
te voet zien, ook een van 'er schoonste paerden, als gy vertrekken wilt, aenbiên;

gy zult d'aenbieding aennemen, en met hae¡ in de stal komende, haer met belofte
verbinden, dat ze u't geen, dat u belie{t, zullen kiezen laten: dan ntlt gy een EzeI,
die gy achter de deur zult zien staen, keuren; en u daer b¡ schoon zy't quali.lk
willen toestaen, hotden.DezeBzel zal u, als gy'er mee rijd, onderwegen zeggen,

hoe gy aen de vogel ?henix zult geraken."
Artus, d'oude luyden van hun goede aenwljzing bedankt hebbende, nam de

weg, die zy hem wezen, en raekte zo wyt het bosch. Toen zag hy 't ?alleys, daer

hem van gezegt was, dât zich zo heerlijk op deê, dat yder zich, doot 't aenzi.en

verwonderen zots. }ìy, áat genakende, vernam een grote stoet Iufferen, die als

Koninginnen gekleet waren. Deze, hem ziende, traden hem met een heerliik
gelaet tegen, groete, en vraegde hem waer hy heen wilde. Hy zelð'e haer 't zelfde,
dat hy d'oude luyden gezegt had. Daer op nodigden zy hem beleefdeliik in haer

Palleys, dat hy aennam, twee van die, die de voornaemste schenen, voegden zich
aen zljn zijde, en geleyden hem zoetelijk koutende, door veel heerlijke kameren,

rot dat zy endelijk in een quamenr die noch boven al d'andere uytmunte Hier
stond een disch met allerhande uytnemende spijzen en wijnen voorzien. Zy de

handen wassende, baden hem 't zelÍde te doen, en met haer aen te zltten. Hy
voldeê haer verzoek. Toen v/iert 'er or'er maelti.it zo aengenaem op allerhande

speeltuygen gespeelt, dat d'allerdroefste mensch zich daer door verheug! zou
hebben; en dus verliep 't overig van den dagh en een deel van de nacht. De Iuf-
feren toen merkende, dat de jonge Prins nae¡ de rust haekte, schaften daer order
toe. Een der voornaemste, die hem daer toe geleide, vraegde of 't hem beliefde,

dat zy by hem ruste: maer h¡ de waerschuwing van d'oude luyden in gedachten

hebbende zeyde, dat hy met eeden verbonden was, geen minnespel te plegen,

voor dat hy de vogel Phenix in zijn magt had. Zy zich daer mee pajen latende

vertrok met de kamenieren, en liet hem zoeteliik r-usten. Aurorar begon weer
naeuwelijx haer blye verf te tonen, of Artus stont op, en kleede hem. De luf{eren,

; Godin van de dage¡aad.

737



738 Verte lcøltwur ìn Ned.erknd, Historische aolþsaerbølen in het tüdschrift Volþsþwnd.e

er weer aen, even als d'afgeslagen hoofden van 't Serpent Hydra, €n dat zo dik-
wils als hy't deê, invoegen dat'et, hoe veel hy'er afsnee, niet minderde. Hy
oordeelde dat dit broot hem in zijn reys niet quali.lk te pas zou komen; dies stak
hy't in zipzak: h¡ toen dorst krijgende, zag een vles met wi.jn, die hy vatte, en
daer uyt dronk; maer't ginger hem meê als 't met 'et broot deê, mits zy ð,oor't
drinken niet minderde; hy stak die vles dan meê by hem. Toen zag hy noch een

schoon zweert leggen, daer een geschrift by lag, dat inhiel, dat die gene, die dat
uyttoog, als hy tegens zi.jn ryanden trok, schoon zy tien tegens hem een waren,
de zege zou behalen. Hy bond dat zwaert ook op zip zljde, er.hy toen de vogel
Phenix denkkende te grijpen, zag een u)'ttermaten schoone lrinces op een rijke-
lijk bedde liggen slapen, daer sijn oogen op vervielen, dat hy de vogel en zijn
vaders krankheyt byna vergeten had, om zijn lust met hae¡ te boeten. FIy was
ook enige tijd in wik wat hy doen of laten wilde. De q¡oorden van d'Ezel, van
binnen een uu¡ weer over de brug te zijn, knepen hem weynig: maer de lust, om
die schone, daer hy als een linx op zag, te genieten, prikkelde hem zo, dat 'et hem
onmooglijk was, om haer tegen te staen. Hy viel dan by haer op 't bedde, en

bluste de brant die hem brande, stond daer na voldaen op, nam toen de zingende
Phenix, ginger mee door al de kasteelen, en quam even zo de klok twaelf sloeg,

en de voge.l van zingen ophiel, by d'Ezel, daer hy op klom, en vaerdig meê wech
reed, niet langs de wech naer't palleys der Jufferen, maer een andere, naer de raed
der oude luyden. Hy quam dan, na lang reizens, in 't Koningrijk van Marocca.
Hier verstond hy dat groote hongers noot was: Hy dan denkkende, dat 'et broot,
dat hy in 't kasteel van de Phenix kreeg, niet qualijk te pas zou komen, ging by
de Koning en sprak er hem van. De Koning, dat dapper vreemt dunkkende nam
'er met zijn eedelen de proefvan, en vonde't zo; dathem bewoog aen d'Engelsche
Prins daer zijn dochter en zijn halve Koningrijk voor te bieden, zo hy 't verkopen
wou: maer Artus zeyde dat'et niet te koop was, doch dat hy't hem wel voor een
jaer leenen wilde op voorwaerde, dat hy 't hem, als 't jaer om was, te Londen in
Engelant in zijn Vaders Palleys, weer zou leveren. De Koning bedankte hem, en

nam 't aen, met beIolte, dathy 't na zou komen. Artus nam toen oorlof van hem,
en reysde voort, invoegen dat hy in korte tijt in 't Koningri.jk van Morgenlant
quam, daer hy verstont, dat gebrek van wijn was, hy voegde zich dan meê by de

Koning, en zeyde hem de k¡acht van zijn vles: De Koning daer de proef van
vernomen, en de waerheyt bevonden hebbende, bood hem, als de Koning van
Marocca deê, zìjn dochrer en zijn halve Koningrijk daer voor: dan Amrs zeyde
ook, datze niet te koop was, maer dat hy hem die wel voor een jaer wilde leenen,
op voorwaerde, dat hy hem die, als 't jaer verloopen was te Londen in zijn Vaders
Palleys weer zou leveren: De Koning nam 't ook aen, en beloo{de zulx te doen.
Dus trok de Prins van daer, en quam na veel dagreyzens te Parijs in Vrankrijk,
dat toen van haer vyanden door belegering dapper benart was. De Koning naeu-
welijx een man tegens tien van zijn ryant hebbende, durfde, vermits hy door
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zijn opstaen vernemende, boden hem goede morgen, en wilden hem t'onbi.jten
leyden: maei hy sloeg 't beleefdelijk a[, en zeyde dat hy op 't spoedigste zijn
reyze wou bevorderen; en haest hoopte weer te komen, De voornaemste na veel
perssìngen, ziend,e dat hy gaen wou, verzocht ernstig op hem, dat hy dan ten
minste een van 'er beste paerden zou nemen, alzo hem 't voetgaen te moeyelijk
zot zijn. Hy liet hem gezeggen, en naer de stal geleyden. Daer zag hy een goet
getal schoone paerden, en de Ezel, daer d'oude luyden hem van gezegt hadden,
achter de deur st¿en. Hy prees de paerden dapper, dat haer bewoog hem de keur
daer af aen te bieden. Hy nam 't aen, op voorwaerde datz 'er v¡oort zou houden.
Zy belooÍdc't op nieu, en roen zeyde hy dat hy niet dan d'Ezel, dìe achter de
deur stont, begeerde.
"Hoe," zy toen, "zou ik gedogen dat gy op eenEzel zoud rijden, daer ik zo veel
schoone paerden heb, dat waer my immers schande."
"Ik bid u," hy daer op, "dar gy uw belolten houd, en ik mijn zinnelijkheyt geniet,
datt met dezen Ezel mijn reys te voorderen."
Zy wilder qua.lijk toe verstaen, maer endelijk ziende, dat hy'er zo vast by bleef,
stont 'et, doch ongeern, toe. Hy nam toen van haer alle oorlof, bedankten 'er van
haer goede onthaling, en beloofde, zoo 't hem moogelijk was, weer te komen.
Hy scheyde met d'Ezel van haer aÍ, en reed voort, toen hy een endweegs van 't
Palleys af was, begon d'Ezel dus re spreken: "O jongeling, gy hebt een zwaer
stuk bestaen, van dat gy de vogel Phenix in Engelant wilt brengery maer ik zal u
raed geven, hoe gy 'er best aen zult komen: daer leggen ettelijke mijlen van hier
drie kasteelen: 't eene wort bewaert varr 12 reuzen, het tweede van rz luypers+,
en 't derde van twaelf leeuwen; hier in is de vogel Phenix, die alle dagen een uur,
dat's van elven tot twaelven zingt, en dat zo ltyfnement zoet, dat dan al de reuzen,
tygers en leeuwen zo vast slapen, dat men hem over 't liif kan gaen, zonder dat '

zy wakker worden. Ik zal u dan ten elven aen een brug brengen, waer over gy rn
deze kasteelen kont gaen: maek dan dat gy, binnen't uur dat die slapers slapen,
met de vogel weer by my ztjt; want zo gy ð.an in die tijt nier weder komt, so
komt gy nimmer weder."
Artus vermat zich dathy't in die tijd re weeg zou brengen. D'ezel bracht hem
dan aen de brug, daer zy van gezegt had; en dat .juist ten elven, even zo de vogel
Phenix zo zoet aen't zingen teeg, dat'er geen sterffelijke tong is, die de zoetheyt
van 't geluyt volkomen zou konnen melden. De Prins, op nieuw door d'Ezel
verwittigt wordende dat h¡ terwijl de vogel noch zong, zou passen weer te
komen, trad moedig over de brug, tot in 't eerste kasteel, en vond de reuzen
slapende, zo ook in 't twede de tygers, en in 't derde de leeuwen, als hem gezegt
was. In dit leste quam hy endelijk in de kamer daer hy de vogel Phenix hoorde,
en zag. Hy toen begeerig zi.jnde om zrjn zaek re volvoeren, zag by geval een
brood leggen. De honger, die hem perste, bewoog hem, om daer een stuk af te
snijden, en t'eeten. Hy deê't: maer, o wonder! 't sruk dar hy'er afsnee groeyd'

a Hierna is steeds sprake van cijgers in plââts van luipaarden.
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verscheyde veltslagen zijn meeste volk verlooren had, niet re velde komen. Arrus
dat verstaende, ging by de Koning, en verklaerde hem de kracht van zijn swaert:
maer de Koning durfd'er geen geloof in stellen: dies Arrus zijn leven daer ver-
borgen moest, van dat'etzowaer,De Koning liet hem dan wel bewaren, en toog
toen met zijn volk op z:4n tryant: dan 't ging hem naer Artus zeggen; in voegen
dat hy met zegen wederkeerde, na dat hy zljnvyandtver¡aegr had. Hy liet Arrus
voor hem komen, bedankte hem dapper, onthaelde hem heerlijk, en bood hem,
als de voorgaende voor 't broot en de vles deden, voor 't zwaert zrln dochter en
half Koningri.jk. Maer Artus wilde 't hem niet verkopen; maer op de vorìge voor-
v¿aerde leenen te weten dat'et de Koning hem, ten ende van een jaer, in zijn
Vaders ?alleys weer zou leveren. Arrus daer na Vrankrijk doortrekkende, quam
endelijk weer te Kalis, om van daer op Engelant te scheep te gaen. Hier vont hy
zijn broeders noch by hun vorig leven; daer hy hen niet weinig om over de hekel
haelde: maer zy vol spijt datze hem met de vogel ?henix zagen, envrezende van
hun vader dapper gelastert te worden, beslooten onder hen, hem te doden, en dan
zelf met de vogel by hun vader te gaen: Zy zouden 't ook volbrocht hebben, zo
Artus zich niet verbeên had, met belofte van nooit weer in Engelant te komen;
maer al zijn leven in v¡eemde landen t e verchjten. Zy lieten hem dan met zijn Ezel
op die belofte vertrekken, en togen met de vogel naer Engelant. De Koning hun
komst vernemende, en hoorende datze met de vogel Phenix quamen, verblijde
hem dapper, al zo zee¡ om 't wederzienvan zljn twee zonen, als om de hoop van
't genezen zijner qualen. Men bracht, toen hy hen blyelijk ontfangen had de vogel
voor hem, die hem toen weynig hie.lp; mits hy niet zong, en de Koning zonder
hem te hooren zingen niet genezen kon, Yde¡ ¡aemde naer d'oorzaek, maer nie-
mant kon'er voor die tijt. Artus, een ander wech genomen hebbende, quam
endelijk meê te Londen, maer in een zeer slecht, gev/âet, en verhuurde hem voor
knecht by een van zijn vade¡s sralmeesters; op hope dat de tijt noch eens zijn
zaken weer in voegen zou brengen, als ook gebeurde, en dusdanig. De Princesse,
daer h¡ als gezegt is, in 't kasreel van de Leeuwen, daer hy de Phenix kreeg, zijn
lust meê koelde, zwanger geworden zijnde, en daer na een zoon gebaert heb-
bende, begaf zich met de tv¿aelf reuzen van 't eerste kasteel, en haer kint op weg
naer Engelant, om de Prins te zoeken; mits haer van enige waerzeggeß gezegr
was, dat de Prins van Engelant haer b eslapenhad.. Zy de zelve wech, die de Prins
te voren hiel, houdende, quam ook by de Koning van Marocca, die met zo.ooo
mannen gereed stond, om, volgens zijn belofte, het broot, dat d'Engelse prins
hem leende, dewil'l 't jaer haesr verlopen was, te Londen te brengen- Zy zrtlx
verstaende bood zich met'er reuzen den Koning voor gezelschap aen, mirs zy
verklaerde datz''er ook te doen had, dat de Koning geern aennam. Zy reysð,en
dan met malkander, en quamen in 't Koningrijk van Morgenlant. De Koning hier

van stont toen mee ree met lo.ooo man, om, volgens zijn belofte, de vles, die hem
voor een jaer geleent was, in Engelant te brengen. De Princesse en ile Koning van
Marocca dit verstaende, voegden zich by d,ezen Koning, en zeyáen datze hern,
zo 't hem geliefde, gezelschap wilden houden mits zy dien eygen wech moesten.
De Koning van Morgenlant nam dit willig aen, en teeg mer hem op reys: Zy
quamen dan dus in Vrankrijk, daer de Koning met 4o.ooo mannen vaerdig stont,
om, naer zljn belofte, het zwaert, aen de gene die 't hem leende, weêr te geven.
Hy al dit volk vernemende, dacht dat hy nieuwe ryanden krijgende,'t zwaert
noch zou moeten gebruyken: maer verstaende rvatze voorhadden, verklaerde hen
ook zijn voornemen; invoegen datze besloten met malkander hun reyze te yor'
deren. Zy quamendan endelijk gelijkerhant voor de Stadt van Londen, daer yder
met groot geluyt van trompetten zijn tenten richte. Onder al d'andere munte die,
die de Princesse stelde, in groote en heerlykheyt uyt. In d'ingang van die, zette
zy 'er op een goude troon, daer men by eenige trappen, ook van goude, opklom:
voor welke zy tv/ee groote lakenen liet spreyden, 't een van goud, en 't ander
roodschaer', Toen zond zy haer twae.lf reuzen nae¡ de Stadt, om de Koning, die
van de nieuwe overkomste van zulk een menigte volx niet wist hoe hij 't had, en
ztjnlant en zrlnleven voor verloren schatte, aen te zeggen, dat hy zijn zoon, die
de vogel Phenix in Engelant gebracht had, aen de Princesse van't gelukkig Ara-
bia, die hem buyten op 't velt verwachte, zonder ander uytstel, als de toeko-
mende dag, zou zenden. De koning liet haer door de zelven bode weten, dat hy
't doen zou. Karel, d'oudste, de zaak v¡el denkkende uyt te voeren, toog's ande-
ren daegs, door zijn Vaders bevel, naer de Princesse.
Zy zat op'er troon, had 'er zoon bìj 'er, die, deze P¡ins ziende komen, tor zijn
Moeder, doch op zi.jn kints, zeyde; alzoo hem van de Mo eder gezegtwas, dat zrjn
Vader daer zou komen: "Moeder, daer komt mijn Vader."
"Neen," zey de Princesse, "dat is uw Vader niet; uv¡ vader zou, daer deze naeu
op 't roodscharlaken durf treên, niet schromen over 't goude te durven gaen; mits
hy wel op mijn bed, daer ik sliep, heeft durven komen."
Onder¡usschen naderde Karel, en groete de Princesse, die, statig zìtten blijvende,
zedig zeyð,e: "Prins, zyt gy de gene, die de voge.l Phenix in Englant gebrachr
hee{t?"
"Ja, doorluchtige Princesse," antwoorde hy.
"lIoe zyt gy'et aengekomen?" vraegde de Princesse weêr.
Karel, eerst wat bedeest, mits hy niet wist, hoe 'er zijn broeder aengekomen was,
schiep nochtans endelijk moed: en verhaelde de Princesse een wonderlijke reyse,
die hy daerom gedaen had, tot dat hy hem kreeg.
Die, om sijn leugens he{tig wordende, zeide hem wel bits, toen zy hem uytge-
hoort had: "O schelmse leugenaer, vertrek uyt mljn gezícht, en laet uw broeder
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komen, eer't u erger ga."
Karel quam beschaemt weer t'huis envertelde zi.jn wedervaren, 's Anderen daegs
moest \trillem, de ;'onger broeder, naer de Princes gaen, gelijk hy deê.
't Kint hem ook ziende komen, zeide tot zijn rnoeder, zonder te lenen dat hy mee
over't roodscharlaken trat: "Dae¡ komt mi.jn vader"
"Neen, kint," sprak de Princes, "u¡¿ vader is zo moedeloos niet, dat hy niet
over 't goude laken zou durven treden; mits hy wel op mi.ln bed heeft durven
komen."
De Prins groete haer eerbiedig en de Princesse sprak, als vorenJ met een sta-
tig aenschijn: "Prins, zijt gy de gene, die de vogel Phenix in dit lant gebracht
heelt 1-

"Ia," voerder de Prins op uyt.
"Hoe quaemt gy'e¡ aen?" de Princesse weer.
rùØillem meê niet wetende, hoe 'er zijn broeder aengekomen was, verhaeld' er een
ander leugenachtige Histori van.
"Ha schelm," zey de Princesse, "gy zljt hem niet, die de Phenix hier gebracht
heeft, vlucht uyt mijn gesicht, en seg aen uw vader dat hy my binnen drie dagen
die soon sent, die dit gedaen heeft, of dat ik, by gebrek van dat, sirn lanr verder-
ven sal,"
De beschaemde Prins ging weer treurig naer sìjn vader, wien h¡ met sijn broeder,
na enig overleg, verhaelde, hoe sy met hun broeder geleeft hadden, dat de Koníng
zo speet, dat hy hen gevangen deê setten en uyt liet roepen, door de vrese, van 't
dreigen der Princesse en de liefde tot sijn soon geperst, dat die gene, die si.jn soon
te voorschijn bracht, of wist te seggen waer hy was, een ongemene vergelding
sou genieten. Artus, die, als gesegt is, sich by sijn vaders sralmeester:s verhuurt
had, de verandering van't geval vermerkende, vertoonde sich voor sijn vader, in
sijn slae{se klederen, en maekte hem bekent. De blijdschap, die'er de Vader door
ontfing, was onuytsprekeli.lk, en de Phenix, die soo lang als hy daer geweest was,
niet gesongen had, song door de komste van Arnrs, op sijn behoorelijke tijd so
lieffeli.jk, dat sich al de werelt daer over verwonderde, en de Koning t'eenemael
naer 't voorseggen der waerseggers, van sijn quael genas.
's Anderen daegs dese jongste soon veel heerlijker dan d'andere gekleed sijnde,
om naer de Princes te gaen, trad, toen hy 'er naekte, vrymoedig over 't goude
laken; dat 'et kint dee seggen: 'Moeder, is dat dan mijn vader niet?"
"Dat is hy wisselijk," seyde de Princes, die met een bevallijk gelaet sprak: "Zijt
gy de Prins, die de vogel Phenix naer Engelant gevoert heeft?"
"lk ben, doorluchtigste Princesse." sprak hy de zelfde.
"Maer seg my dan," de Princesse weêr, "hoe hebt gy hem gekregen?"
Toen verhaelde Artus haer sijn reyse, hoe hy in Arabia quam, en endelijk van
d'oude luyden, die hem van d'Esel seyden; daer op van de kasteelen, reusen,
tygers, leeuwen,'t broot, de vles, en't swaert, en ten lesten dat hy een schone
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Iongvrouw, o{ Princesse, op een bedde vont, daer hy sich, door de min vers¡on-
nen, by voegde; sonder evenwel te weten wie het was.
"Gy sult het dan nu weten," sprak de Princesse, "dat waer ik, die gy als uw bruyt
genoot, dies sult gy ook mijn bruydegom sijn," en met een schoot sy op, om hem,

die lief{eliik na haer toe trad, t'omhelsen.
Om kort te maken, sy trokken, na enige wedersijdsche minbewijsingen, naer de

stat, tot in 't ?alleys, daer sy heerlijk van de Koning, Heeren, en borgers inge-
haelt wierden. De Koningen van Morocca, Morgelant, en Vrankrijk voegden 'er
sich met hun staet by, en verwonderden sich over dese saek, en leverden 't geen

sy van de Prins te leen hadden, met groote eerbiedigheyt en bedankingen over.
'Weynig dagen daer na moesten de fwee oudste soonen des Konings, om dat sy so

ontrouwelijk met hun broeder geleeft hadden, sterven, en daerop troude de Prins
Anus de Princesse van 't gelukkig Arabia, de bruylolt wiert heerlijk gehouden,

en dit gedaen sijnde, so togen de Koningen weer naar hun lant.

IJit St. Nikløes-gift, Besaende in Bevallijke Kodd.eryen, aertige Voornallen,

vreernde Potsen, en oerd,icbte Vonden (Amsteldam, a" 1647),612 49-7t.
Deze Hollandsche lezing van een zeer yerbreid vertelsel was tot dusverre onbe-
kend. lØel heeft reeds cFtrMM, Màrcben III, 99, in de aanteekeningen bij zijn

¡7ste sprookje (Der goldene Vogel), waarvan het een va¡iant is, gewezen op eene

Skandinavische bewerking die er blijkbaar mede overeenstemt. Onder de hand-
schriften in Stockholm bevindt zich namelijk een sage van den schoonen Arnrs,
die in den catøIo&ne yan PERINGSKIoLD (a" tTor), iJf,l.lrcKEs' Antiquae Literø-
tt{rae Septentrionalis liber øher,blz.3r5a, aldus vermeld wordt " Søgøn af Artus
Fraga: Historìa de tribus fratribus, Carolo, Vilhialmo atque Anuro cognom.
Fraega, Regis Angliae filiis, qui ad inquirendum Phcenicem, ut eâ curarerur mor-
bus immedicabilis patris illorum, in ultimas usque Indiae oras missi sunt deÊc¿."

Een latere Deensche bewerking in zesregelige strophen is als volksboek gedrukt.
Blijkens den titel ir'NYÍl'UP, Morsþabslasning,blz. zz6 vlgg., is het uit het Hol-
landsch vertaald, wat GRIMM in twiifel trekt, omdat een andere afwijkende druk
dit niet vermeldt. Door het terugvinden der rTde-eeuwsche Hollandsche redactie

wordt het dus waarschijnlijk dat het Deensche yolksboek werkeli.jk aan het Hol-
landsch is ontleend.
Hoe echter het hierboven afgedrukte verhaal in ons land bekend is geworden, ligt
nog in het duister. Litteraire ontleening, hetzij dan uit het Engelsch of Noorsch,
is wel het waarschi.jnli.jkst; maar mondelinge overlevering door zeelieden is niet
uitgesloten.

Ook verdere verwanten van het sprookje zijn bij ons bekend. Vergelijk het
verhaal van den Zingenden Vogel in DE MoNI en DE cocK, VondersprooÞjes
(blz. 269, N' 37), en dat van den Getrouwen Vos, in de uit het Duitsch venaalde
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en herhaaldelijk herð,rtkte Nieøwe Moed.er d.e Gøns (rste druk omstreeks r799;
7de druk r 827).

¡, Van een koopman met vijf dienaren AT tr3

\ü/onder, en niet min Profitabe.l
AVONTUUR
Van eeri Gerìngh

HOLLANDS KOOPMAN,
\Øaer door dezelve, boven alle andere, is verryckt geworden.

(H owtsne d.e : m.ønsb orstbee ld. in ov aal.)
Gedruckt voor de Avonturiers.

Een wonder raer geval sal ick u gaen vermelden,
't Geen is aenmerckens waert, en eene vremde saeck;

Ja, soo 't geschìeden kan 't geschiet gewis seer selden:
Dus neemt het soo ghy wilt, maer leest het tot vermaeck.
Een Ho.llands Koopman die Cornelis was geheeten,
Yliens Yan Fortwyz was, beurde een wonder Avontuer,
\Øanneer, door 't wan-fortuyn, sijn welvaert was versmeeten,
En by naeuw meer gerust kon slapen eenigh uer:
Dees had sijn GoeL en sijn Conranren meesr verìoren;
En alles by*geset wat was in sijne macht,
Sìjn Crediteuren kon hy niet in 't minst bekooren
Om, door haer hulp, te sien sig in sijn voor'ge kragt.
H¡ zijnde dus van hen verlaten, seer verleegen
\Øat dat in dit geval hem 't noodigst' was gedaen,
Heeft dus, half mijmerende, in sijne sin gekregen,
Dat hem het beste was te trecken hier van daen,
En in een aer Gewest eens nieuw Fortuyn te soeken.
Of wel, by Avontuer, de kans verkeeren mocht:
Hier op sig wat beraen, ging hy sig srrakx verkJocken
Dat h¡ met nieuwe moed, terstont een Schipper socht,
Die hem tot in 't gebiet des Turksen Keysers voerden,
Aen de Rivier de Nijl, niet verre van de Stadt
Damiate, (daer wel eer de Haerlemmers op loerden)
En vont daer een Persoon, juyst op dat selve padt,
Soo schudden aen een Boom, of hy met Simsons krachten
Die halen wilde om verr. Dees Koopman siende dit.
En wiliend' hem hier van bedienen. bleef te wachren-
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En vraeghde hem wat winst op desen arbeyt sit?

FIet antwoort was: Hy wou die uyt de aerde trecken
En leggen over 't nat, van d'een tot de and're kant,
Om soo daer mede dan dit water wat te decken,

Hy liep niet gaerne over 't water. Dese Quant
Bevìel de Koopman, en, naer weynig te vertoeven,

Trok hy de boom omverr, en leid' hem over 't sop;

Dus zy te samen daer ger-ust na haer behoeven

Konde over komen; ja soo netjes als een pop.
Soo even waren sy daer over niet gekomen
Of deese Koopman aen die g'waende Samson vroegh
Of hy wel in sijn dienst wou wesen aen-genornen?
(Hy dagt hem tot siin reys te zijn bequaem genoeg.)

FIet antwoort was van ja, 't accoort dat wiert gesloten,

Sy reysden samen heen, en quamen koft daet an,
Op een eenige wegh, waer (sonder and're stooten)
Ontmoet' haer eene, die wy in 't ver-volg een Van
Van Hasevanger zijn genootsaeckt om te geyen:

Dees stont te binden bey sijn beenen vas[ ¿en een

Den Koopman vraegd' hem om de reden daer beneven

\íaerom dat hy sulcks dee? Het antwoort was: "Alleen,
Mijn Heer, om dat een Haes al driemael na malkander
My door de beenen lìep. en om miin vaert nu wal
Te teug'len, bind ick bey mijn beenen aen den ander,

Niet rwij{f'lende of ick heb hem nu in't kort gevat."

Den Koopman dacht dit vreemd, en wachte met verlangen,

En was vervøondert, siend' hem, met sijn beenen vast,

Bequaem nog met sijn loop de snelste Haes !e vangen,

Als hy hem oock, in 't kort, in 't loopen had verrast,

En bracht hem als sijn buyt. Den Kooprnan dit nu siende,

Kreegh speculatie in dit stuck het geen hy dee,

En dacht dat sulck een Man hem mee op 't hoogste diende,

\(/anneer hem eenigsints 't Fortuyn wou loopen mee;

Dus hy hem vraeghde of hy hem oock wou begeeven

In sijne dienst? \Øaer op het antwoort was rian ,â;
Dus dat den Koopman, heel met vreughde aengedreeven,

Met sijn twee Knechten staegh sijn reys vervolgden dra.

FIy trad nu met meer moed en glory als voor desen,

Nu dat hy sig omringt van sulck een Lijfwagt sag,

En dagt hy had voortaen voor niemant niet te vresen,

Schoon dat sijn reys oock noch mocht dueren meenigh dagh.



740 Ve rte lcuhu ur in N e d erlan d. Historische øolþsr.,erhalen in b et tii dschrift Volþ.sþønd.e 747

Voortgaende quam hy weer een ander te ontmoeten,
Die sti.jl sterr-oogende sterck naar den Hemel keeck,
Voorsier met pijl en boogh, die hy besront te groeten,
En oock te vragen waer dit kijcken na geleeck,
Dat hy soo staeg en snel den Hemel bleef beglueren.
Het anrwoor¡ was: "Mijn Heer. ey toef een oogenbiick,
Het sal gewis niet mee¡ als drie minuten dueren,
Of gy sult weten waer dat ick dus sterck oo mick:
Het is een Vogel," sey h¡ "die ick meen re rreffen,
En die ick aenstonts sal doen vallen voo¡ u neer,,
Dit deed den Koopman sra€n, en hy had naeuw,lì,jcks effen
Siin woorr geeyndight of hy losre sijn geweer.
Hier op quam, kort daer na, een Arent nedervallen
Met door sijn wieck een pijl; die oock noch van sijn wonr
Geneesen is: waer mee de Delvenaers noch brallen,
Daer h¡ naer dat hy was we€r t'eenemael gesont,
Naer toe gesonden wiert, en nu noch komt te hangen
Aldaer, in eene kooy regt achter aen 't Sradthuys.
Den Koopman die dit had staen aensien met verlangen,
Dacht, sonder twijffel dees gesicht is al soo pluys, 

-

En de gewishelt van sijn scheut sou mln manqueeren.
Als dee de slìnger der Meloen-boer op euichot:
Dus hy hem mee wel wilde in sijne diensr begeeren,
En vroeg hem daet'lijck of hy was geneygt sich tot
Sijn dienst te geven, hy sou hem als de and'¡e loonen. ,

Dees was te vreeden en zy maeckten kort accoort.
Hy was verwondert dat sulck Volck hen quam vertoonen
Aen hem, waer van men schaers in d'heele werelr hoorr.
Nu Leeser, om u niet te langh te laten wachten
Naer de uytslag van dit raer en wonder Avontuer,
Soo sal ick alsoo kort als doenlijck is betrachten
Het overigh hier van ('t magh wesen soet of suer)
Beknoptelijck en net eens sien by een re rapen,
En smacken in een Mant die sonder bodem is;
\Ø¿nt door nieu'¡'sgierigheyt mocht gþ u licht vergapen,
Als ick die, buyten het propoost, hier tijdt verquis.
Hy zijnde mer sijn rroep dan sag.jes aen .t -"r.i".r.n
Ontmoeten hem in 't kort noch wonderder geval,
Te weten, een Persoon (wat dun juyst irr de veeren),
Dewelcke met si.jn hoofd lag tegen de aerd, soo pal
Als Sanche aen de muer, wanneer eens wou verr;onen

Sijn Heer Quichot aen hem sijn moet en dapperheyt:
Den Koopman sprack hem aen, wi.ld''hem mee niet verschoonen:
"\Øat is de reen dat ghy dus stil op de aerde leyt?"
Het antwoort was, dat hy vier uren hier in 't ronde
Te hooren quam een Haes, die byster snedig liep,
En vry genadert was, dus hy in korte stonde
(Al schoon de weg was nog soo bijster hoog en diep)
Hem hier verwagte, en soo strakx voorby sou loopen;
't \Øelck oock geschieden, soo hy 't naeuw'lijcks had ge-uyt.
Den Koopman dacht hy hem oock niet te duer kon koopen,
Als hy hem maer slechts had tot sijne troeps besluyt;
Dus hy hem aerisprack met seer mirì¡elijcke reeden,
En vraegd'hem of hy nier wel sou genegen zi.jn
Om hem, als de and're, in sijn dìenst te gaen besteden,
Om soo gesamentlijck te trecken eene lijn.
Het antwoort was van ja, hy wild' hem wel verbinden
En wesen tot sijn dienst, waer in het wesen mocht,
Sy reysde[n] dan haer weg; dog quamen haest re vinden
Nog een veel vreemder als men oyt te voren dogt:
't \Øas een ?ersoon die met sijn bloote Corpus Jurisz,
Als de Rogsteeckers, sich had in posruer gestelt,
Regt voor een molen; wijl dit al een raer postuer is,
Dacht deese Koopman: "'k Moet eens hooren wat hem quelt."
Hy vroeg hem dan wat hy dus onbeschaemt verrichten?
En sey hem dat hy strakx sijn broeck op-binden sou:
Maer het commando was vergeefs; want hy niet z.s¡ichten;
Dog seyde dat hy 't hem in 't kort yerklaren v¡ou.
't \Øas oock het besre; v¡anr den koopman met sijn bende
Had ongeluckigh, als hy 't qualijck nam geweesr,
Gelijck ghy sult versraen en hooren in het ende,
FIoe s¡ met regt, voor hem wel mogten zijn bevreest.
Hy bleef slegts in 't postuer, en 't antwoort op her vfagen
Dat was: "Mijn Heer, 'k versoeck ghy my verexcuseert!
Ick blaes hier, tot voordeel der Mulder, wijl veel dagen
Hier heeft geen winr gev/eest, de noot is 't die 't my leert;
IØant gants het Dorp dat is geheel om Meel verleegen,
En wijl ick op dees wijs heel bijster blaesen kan,
Soo neem ick dit nu waer en niemant heeft er tegen:

z Achter-werk.
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Het is tot 's Mulders dienst, en nut voor alle man."
Dees stercke Blaeser dan (soo sullen wy hem heeten)
Had nieuw sijn reen ge-uyt, v¡anneer den Mulder quam,
Met een verbaestheyt die niet af en rs re meeren,
Na 't Molen-gat, 't welck hem al 't vel de neus af nam,
Door sulk een felle stoot die hy door't haestìg loopen
Gewaer wiert, en stack fluckx sijn Hooft door 't Moolen-gat,
En riep: "Hou, Blaser, hou! wy sullen 't dier bekopen,
\Øant siet, mi.jn Molen heeft al¡ee de vlam gevat,
Ghy blaest my veel te sterck: hou opl kom helpt het blussen!"
't Geen zy met alle man verrichten in het kort.
"Dees lijkt my mee wel," dagt den Koopman onderrussen,
"Dan heb ik 't mooyste volk dat oyt gevonden wort."
Hy vroegh hem dan, of niet wel sijn genegentheden
Zi.jn souden om sijn dienst oock mee te nemen aenl
Het antv¡oort was: "Fiat8;" hy ging hem mee besteden
Tot sijne dienst, en is mee op de reys gegaen.

De Koopman ging dus met dit wonder fraeije sootje
Op-kuy'ren, om te sien wat noch 't gevalr hem gaf,
Aì even of hy in de Lotery een Lootje
Had in-gelegt, die meest met Niet daer van raeckt af.
Naer kort verloop van ti.it soo quamen sy te landen
In seecker Koningrijck, de naem die weet ick niet,
Alwaer den Koopman sag een Avontuer voor handen
Doo¡ al de Kunst'naers die hy had in sijn gebiet.
Sy waren noch pas eerst in 't Koningriick gekomen,
Als door den Koopman, die op alles naeuw sloeg acht
ìØiert, tot verwondering, een vreemt Placcaet vernomen,
Het geen niet weynig vreugt in si.jne sinnen bracht;
Den inhout'was: Dat, wie sig selven wou yermeeten

Soo sterck te loopen als des Konings Dochter dee
Die sou den Koning in 't vervolg sijn Schoon-soon heeten
\fant sijne Dochter was voor sulk een Looper ree.
Den Koopman nam terstonr hier op in sijn gedagten
Sijn Hasevanger, en beraden sich ni€r veel
Sich aen te geven: Of h¡ of een die hy brachte
Het werk volvoerde oock die praemie was sijn deel.

3 Akkoord.
e Lot.
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Her anh¡oort was v¿n.ia. hy kon sig maer veryoegen

Ter plaetse daer het perck reets af-gestoken was,

Men soude het contract, tot Ì/ederzijds genoegen,

Beramen; dus sy sich daer voegdefn] neL van pas.

't Contract was: dat men sou I uren verr gaen rermen,

Alwaer een put was, daer men tot bewijs der saek,

Sou halen van dat Nat, 't geen altil't was te kennen
Uyt ander'Water; dus was 's Konings vo.l vermaeck.

Sy stonden dan paraet, elck met een Kruyck van aerde,

Des Konings Dochter, en des Koopmans snelle Knecht,
O{ Hasevange¡ om soo hunn€ ìoop te aenvaerdeln]:

Strakx teeg de Dogter (mee op 't loopen afgeregt)

Op het gegeven chain'", aen 't loopen, als den ander

Nog stont te toeven, dat den Koopman niet beviel;

Dus die aen hem gebood: hy soude soo sabande¡"
Gaen loopen; 't geen hy dee, en liep dat (by miin hiel)
S¡ door sijn wint, wanneer hy haer voorby quam loopen,
Omverr viel, en aldus te tuym'len lag in 't sant;

Dus sy wel merckte daer geen winst was van te hooPen,

\Øijl sy sag dat sijn loop van haer had de overhant
Sy nam dan een besluyt om hare loop te staecken,

En dagt of sy niet wel een list versinnen kon,
tùlaer door sy haer fortuyn op hem sou konnen maecken,

Het geen sy goet vond, en op dees manier begon:

Als d'Hasevanger, met sijn Kruyckje vol geladen,

\Øeerom quam, en niet aers dacht als soo vol van moet,

By sijnen Heer te gaen; soo sloeg sy hem stracx gade,

En viel vernedert en lief-koosend' hem te voet;
"Mijn Vrient," sey s¡ "ik wil my geerne t'onder geven,

Ick moet bekennen ghy miin overwinnaer ziit;
Daerom versoeck ick u heel vriendeliick hier neven,

Dat gy een weynig rust, en hier wat met my beyt;
Zettwatlry rny neer, en laet ons t'saem wal kallen.
Of wilt gy rusten? Legt uw hoofd war in miin schoot."
Dit vriendelijck versoeck quam hem soo wel bevallen,

Dat hy nier weyg'ren kon het geene sy hem boot.
En waerlijck ick geloof men sou 'er weynigh vinden
Van 't mannelijk geslagt, die sulks wiert aengeboon

'" Sein, teken.

" Gezs.ind.
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En hen niet lieten mee aen sulck soet lijntje binden;
Altoos 't was, dunlt m¡ al geheel iets ongewoon.
Hy dan, verlockt door blijck van haer genegentheden,
Vont hem genootdruckt te gaen sitten by haer neer,
En na veel sollen en liefkoosen dat sy deeden,
Soo leyd' hy eyndeli.jck sijn hooft, op haer begeer,
Gerust in hare schoot. Dâer lag Oom-kool" æ ronken
Als Samson deede in de schoot van Dalila.
De Dochter, siende haer voornemen net gekloncken,
Die hefte sagjes op sijn hooft, en ley Papa
Kort neven haer, op 't been eens Ezels kinnebacken,
Dar by geval daer lag, en nam haer Kruyckje doe
En rulden 't u¡ sijn Kruyk, en gìng haer biesen packen,
Terwi.jl Jan-saly'r lagh te slapen als een Koe.
Den Koopman, die sig, als den Koning, vaek bediende
Van een Verr-kijke¡ daer men wel twee uren veer
Mee sien kon, wiert wel haest des Konings Dochter siende,
En si.jne Knecht noch niet, het geene hem al seer
Beangst deed wordeq dog kreeg haest in si.jn gedagten
Si.jn and're Knegt, die was van sulk een snel gehoor,
En seyde: "Karel, hoor eens hier, wilt sonderwagten
Eens þst'ren of gy kond bemercken op wat spoor
Den Hasevanger dwaelt." Dees ging hem neder leggen
Ter aerde met si.jn oor; en aenstonts op het woort,
Mst hy den Koopman met verseeckering re seggen
Dat die vast lag en sliep, wijl hy hem ronl<en hoorr.
Den Koopman was hier door op 't uyterste in verdrieten;
Dog raekte eyndelijk te denken op die geen,
Die soo scherp sien kon, en soo neties wist te schieten,
En seyde tot hem: 'Sa, doet nu eens ongemeen
Uw best, en red my eens uyt deese ongenuchten
\Øaer mee, tot sinckens toe, ick nu beladen ben,
Toont nu uw dapperheyt, soo hebt gy niet te dugten
Dat ick voor dese dienst mildadigh loonen ken."
Die Knegt wel wetende dat 's Heers mildadigheden
Net quamen over een met sijne goedigheyt,
Die wilde aen dit stuck sijn grootste vlijt besteden,

" De sukkel.

'r Jan Salie: sukkelig (slap) persoon.

Op dat hy grooter eer by hem had in-geleyt;
\Øant hier quam 't nu op aen: En na hy t' halver weegen

Hem had sien liggen op een Ezels Kakebeen,

Nam hy sijn Boogh en Piil, en mickende ter deegen,

Schoot hy met eene soo gezwinde snelheyr heen

Dat hy het Kakebeen quam sulck een por te geven

Dat d'Hasevanger self wel tv/intigh voeten veer)

Door te verbaestheyt, wiert van sijne plaets gedreven

Met eene sprong, en quam aldaer te sltten neer.

Hy t'eenemael onrwaeckt, stont eene wijl te soecken

Na 's Konings Dogrer, die hy nergens met en vont:
En sagh eerst hoe sy hem had weten dus te doecken'a,

Als hy sijn Kruyckje kreeg, dat sonder Nøater stont,
Doch hy gaf evenwel de moet noch niet verlooren,
Maer spoeyde hem terstont weer na de Put te gaen

En liep met tienmael soo veel snelheyt a.ls te vooren;
Vant hier quam 't deerelì.jk nu op de knijprok aen."
Hy i.'ulde dan, met spoet, sijn Kruyk gelijk voor desen,

En quam met sulck een on-uytspreeckelijcke vlucht
Te rugwaerts, dat het haest onmoog'li.jck schijnt te wesen;

Althans ten minsten dat men 't houden sou voor klucht.
Hy liep des Konings Kint, alsse op een of twe roeden

Het perk ten eynde was, met sulk een vaert voorb¡
Dat sy haer, door sijn wint, maer naeuw'lijcks wist te hoeden

Met schielijck eene boom te omarmen, aers had s¡
Als de eerstemael, wel weer den dijck af moeten stuyven:

Aen welk een boom dat kreeg haer Kruyckje sulck een stoot,
Dat het si.jn ingewant (al waer 't ook nat van druyven)
Uytbraken moest, en sien hoe het als water vloot.
Dit gaf den ander tijt met volle zegenpralen
Te nad'ren tot sijn Heer, die hem met vreught ontfing;
\Øaer naer de Dochter, die haer oogen neer liet dalen,

Oock to¡ haer Vader quam: Wien vraeghde, hoe het ging,

En o{ de lØedJoop sich oprecht had toe-gedragen?
\laer op haer anrwoort was: "Van sijn kant vroom en wel,
Maer ick heb hem, door list, noch soecken te vertragen,

\Øìjl hy in't loopen my was al te bijster snel;

', Bedriegen.

'r \øant nu ging het er geducht om spannen.
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Do_g 't mogt niet baren, hy heefr her opregr gewonnen,
Gelijck gh¡ Vader, daer zijt oog-getuygen van.,,
Den Koning rouwde seer dat hy sulks had begonnen,
En hield den Koopman was niet waert te ziin haer Man.
En dar een Vreemd'ling hy dus moesr voor Schoonzoon asten:
\laerom hy overley op welck een wijs hy best
Hem mogt te vree doen zijn, en niet na haer te tragten;
Bedacht derhalven dan een middel op het lest:
Dat was dar hy hem sou een groore ichat aenbieden,
Het welcke hy hem ook tersronr aendienen dee:
Te weten, of hy niet sou sijne v¡inst onrvlieden
lØan¡reei den Koningh hem, en sijn bedienden mee.
Verschaften soo veel gelt als sy weg torssen konden?
Dit aenbod dat beviel den Koopman bijster schoon,
Dewijl dat aen hem was die sterke Knegt verbonden
Dus hy bewilligde ìn'r geen hem wierr aengeboon.
Den Koning sreld'hem dan met alle sìjn Lrawanten
Voor een Brouw-ketel vol van gelt, en waer in al
Des Koninghs Schatten, voor de Dieven en qua euanten,
\Øierden bewaert; waer van hy aen haer s"em bevàl
Soo veel te nemen als sy soude dragen kon¡en.
Hier op was yder een verleegen hoe hy .t meest
\[egh slepen sou; maer dit wiert wel haest aers versonnen
Van een der Companjons, daermen in 't begin van leest,
Te weten, die dien boom uyt de aerde wist ie trecken,
Dees leek den Koopman, op dit pas, heL aìderbest:
Deselve stont alreeds de armen uyt te recken
Als Ionge Ojevaers, wanneer die haest hae¡ nest
Verlaten moeten, dan haer v¡iecken exerceeren,
Hy wou de Kerel gants omvarren was sijn zin,
't Geen, met een Leeuwen-moer, hij aensronts ging renreeren,u,
En zetten, met een wip, hem tussen .t neck-weik irr,
Al-eens als de Atlas, die de !Øerelt heefr geladen,
Gelijk die staer op het Stadthuys rot Amsterdam,
En teeg'er alsoo mee het Hoff uyq wel beraden;
Dus hy de heele Schat des Konings met hem nam.
Den Koning, die dit ve¡k stont aensien, was verslasen
En oock ver¡¡,onderr dat hy sagh sijn heele SchaL,
Door eene Man alleen, het Koningrijck uyt dragen,

'6 Probe¡en.

Historiscb e z, olþsperb alen in h et tii dschrift Volleslzwnd.e 7t3

En dacht om het haerweer te ontneemen doen op 't oat.
Hy deed een Regiment van Ru¡ery vervaerden,
En gaf hun order dat sy aenstonts te gelijck
Vervolgen souden die hem dese onrust baerden,
Van alle si.jne Schat te voeren uyt het Rijck:
Sy souden hun die buyr geheel en al onrneemen,
Hy sou hun loonen voor hun moet en dapperheyt:
\Øaer op s¡ wel voorsien van wap'nen, sonder teemen
Hun spoeyden om te doen het geen hun was geseyt.
Als nu den Koopman sag dees Bende tot hen nad'ren,
Viert hij geheel beangst, en wist haest gants geen raet;
Hi.j dagt wel duysentmael op alle sijn voor Vad'ren;
Ja sel{s tot Jason toe, die 't vluchten nam re baet:
Maer dat was hìer vergeefs. Hy wist niet wat te maecken,
Vjil sulck een groot getal van Krijgslien seekerìijk
Hen soude dwingen, mer die buyt, hun reys te staken;
En voeren zijne Schat weer na hun Koningrijck.
Hy, zijnde dus in noot, kreeg eynd'lijck in gedachten
Sijn stercke Blaser, hier te vooren van gemelt,
En seyde tot die: "Komt, spant hier nu eens uv¡ krachten
Van blasen in het werck; en siet ons, door gewe.lt,
Te redden u¡ dees noot, die alle die Soldaten
Ons dreygen, met ons af te nemen onse Schat."
\X/aer toe den Blaser sigh nìet lang en lier bepraren
Maer (wijl hy dese kracht in 't achterste bezat)
Streeck soo terstont sijn broek, en setten sig tot blasen
Op 's Konings Ruytery geheeli.jck in postuer,
Beginnende terstont met sulk een vnnt te rasen
Dat men 't gedruys wel quam te hooren verr een uerJ

Al eens net of 'er een heel Leger was aen 't trecken,
En blaesde 's Konings Volck van boven neer den dijck;
'$?'ant niets en kon sigh voor dees stercke wint bedecken,
\7ijl selfs de grootste Boom mee duycken moest in 't slijck.
Sy waren dan wel haest genootsâeckt om te vlugten,
En weder, sonder iets te hebben uytgerecht,
Te keeren na hun Heer, die staeg niet deed als sugten
Om dat hy door dit stuck gevaren was soo s.lecht.
Nu dees Cavalery dan v¡as als kaf versLooven
Soo had den Koopman met sijn trouwe K¡echts goe moet,
Dat niemant anders hen sou soecken te berooven,
En sy haer Vaderlant bereycken, vol en soet.
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't \7elck ook gebeurde; want sy reysde onverhindert
Van daer, door A{rica, ten eersten op Japan,
En doen op China, daer hun goet niet wiert vermindert,
Mits sy daer waren wel gesien van alle Man;
Van daer vervolgde[n] sy hun reys op Nova Spanje;
En soo door Vrankrijk, op de Caep de Goede Hoop;
Van waer hy, door de Straer, Iijn regt op Allemanje
Marcheerde; enyan daer na Zweeden op de loop;
Van daer na Hol.lant daer sy soet en wel behouwen
Aenquamen; alwaer sich den Koopman senen neer
ln sijn geboorre stadr. Zijn Knegren die 't berouwen
Doen van dat loopen wis haer beenen nog wel seer,
Ook is die Natie welk haer Schat dus is ontdragen
Geheel gebeeren op dees Koopman, 

"n 
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Op sijne Landaerd; ja sy sien haer a.lle dagen
Verlegen om haer Schar, en zijn dus nog Le. been
Om, waer het mogelijk, deselve weer te kri.lgen;
Maer of 't haer lucken sal wort door de djt bekent.
Dit wonder Avonruer, te w¿ert om re verzwijgen,
Is u nu mee gedeelt, en ick maeck dus een

END.

Uit: d'Et'aen Stichter\ Enkbøyser Abnanøcb Op't Jaer onses Heeren Jesw Cbristi
1725. tn-tz".
Het verhaal maakt deel uit van het mengelwerk achter bovengenoemden alma_
nak, en vormt daarir een afzonderli.jk kaìern van 8 bladen.

Deze berijming van het bekende sprookje dagteekent waarschijnlijk uit het laatst
der rTde eeuw en komt het meest overeen met cRrMÌvf,s Sechse kommen durch
dìe ganze \Øelt. Vergelijk verder de litteraruur bij GRI:vrM, Märchen IlI, rzo vlgg.
(N" 7r) en zr7 (N' r34); KoHLE& Ã¿ Scbriften I, t34,389,43r e. e.; DE MoNT
en DE coCK, \X/ondersprooÞjes rct en 29 j; VolÞ en Taøly, rrg; VolÞ.skunde XIy,
4o.

6. Van Hans Onversaagd AT r6aa
EEN KOUSZEN-VERZOOLDER TOT KONING VERKOOREN
't Is een twTffelagtige zaak, iets door Fortuin te zoeken: her qeen in deze His_
torie blykt, zo men'r aannemen mag waar re zyn geschìed: (is ,t een Fabel, daar
zynder veel meer ondertuszen geloofd) dog neemt ãe ?atientie dir te leezen. Daa¡
was een Kous-Verzoolder, zittende op zynTafel en zo hy niet veel werk hadde,
schild daar op een Appel en laat de schil van die op de Tafel leggen; Hy maakt een
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Vliege-slager en alzo 'er Vliegen op de Appel-Schil kwamen, om die af te keeren,
slaat 'er in een slag, zeven te gelyk; Springt van Tafel, bekernende dit voor een
Romeins stuk, denkt hier door nog een groot Man te worden: verkoopt al wat
hy heeft en laat'er een schoon Schild van maken en liet'er op zetten: "Ik heet
Hans Onverzaagt, ik slaa de¡ zeven met een slag;" Trekt in een verre Land, daar
de Koning Meester was, bind dit schild op zyn Borst en gaat agter het Konings
Paleis teien een hooge heuvel aan leggen, daar hy wist, dat de Korung gewoon
was ordinaris heen te zien: alzo ð,e Zon sterk scheen en wist de Koning niet wat
'er zo flikkerde, zend terstond een Edelman derwaards: Hy by hem koomende
v¡ierd vervaard in't Leezen: "Ik heet Hans Onverzaagt, ik slaa der zeeven met
een slag;" Gaat weederom, verhaald de Koning dit voorgaande, die terstond rv¡ee
à drie Compagnie Soldaaten daar heenen zond om hem wakker te maaren en me¡
een beleeft onthaal ten Hoove te geleiden, met zodaanig respect, als zodaanige
Cavallie¡s toekomt.Zy trekken net' s Konings bevel heenen: by hem koomende
en dorste hem, of niemand wou de eerste weezen om hem aan te sÞreenen. maar
een uit de hoop was zoo stout, dat hy een ?iek nam en srier hem teegen de Zool
van zyn Schoen; springt op met groote kragt;Zy vallen op haar knien en Bidden
hem, of hy beliefde eens by de Koning te koomen: het welk geschieden. By de
Koning zynde, was hy in groot aanzien: Ondertuszen word hem voorgehouden,
hy kon des Konings Zwager'z worden, maar daar waaren drìe zwaare dingen
te doen, die moest hy voor de Koning uirwerken: Voor ee¡st was'er een lØild
Varken, dat veel kwaad deed en niemand vangen kon. Ten tweeden waaren 'er
drie Reuzen, die 't in het Bos des Konings zo onvry maakten, dat 'er niemand
door kon reizen, of was een dood Man. Ten derden waren 'er ettelyke duizend
vreemde Volke¡en in het Land gevallen en zoo het scheen, stond het Ryk in groot
perykel. Dit neemt hy aan om uit re voeren, word den weg aangewez en, daar't
wild Varken was, gaat met een couragie uit het Ho{: hy was kwalyk zo ver dat
hy 't Varken hoorde, of hy wenschte hem weer op zyn Snyders tafel: Het Varken
kwam met zulken furie op hem aanloopen, dat hy na een goed heen komen zag;
ziet een yervallen Kapel, vlugt daar in, 't Varken hem na: hy met een vaart, vliegt
door het Venster over de Muer en haald de Deur van de Kapel toe; Doen was 't
Varken vast en komt by de Koning, die hem vraegt hoe hy 't Varken gevangen
nao.
Voer aldus uit: "Ik greep het met groote kragt by de Hairen of Borstelen en
wierp het in de Kapel en ik heb 't niet willen dooden, om u voor een Prezent te
vefeer€n.)'
Groote vreugt was 'er in 't Hof; Gaat na de Reuzen en tot een Geluk vond haar
slapende: neemt zyn zak, vuld die met Steenen, klimt op een hooge Boom, gooid
den eene, die meenden dat het den anderen deed, begind te kyren, hy zou. zyn

'z Schoonzoon,
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gooijen laten, of hy zou hem voor zyn Oorenbrtyen's; Den fweeden word ook
gegooid, begind te sacramenren. De derde word met het zeHde onthaald, staat
op en trekt zyn Degen, vliegt den anderen aan en sreekt hem dat hy Dood ær
Aarden vald; begind met den anderen ook en door het lang worstelen, vallen
beide ter Aarde van vermoeidheid; Hy zyn kans ziende, komt af en neemr, van
die Dood was, syn Rapier en steekt die alle beide Dood en houd ze de Kop af.
gaat zo weder na't Hof.
De Koning vraagde hem o{ het bestelt was, antwoorde: .'Ja.,,

Die hem vorder vraagde, hoe hy 't bestelt had.
Voer aldus uit. "Ik nam den eene by zyn Beenen en ik sloeg.er den andere mee
dat hy Dood ter Aarden viel en den andere heb ik met dezelfde Munt betaald en
die ik by de Beenen had, half dood zynde, smeet ik met zulken Kragt tegen een
Boom, dat de Boom wel zes voet uit de Aarde vloos.',
De vreugd was uirrermaren en men hield hem ,rooi de grootste in .t Hof; Hy
maakte hem -¿'ederom gereed en den Adel van 't Hof met hem en daar toe een
braaf Heirleger, daar hy Overste van z ou zyn.Zyn AÍscheid genomen hebbende,
gaat tot het derde stuks werk, laat het Leeger marcheeren en hy volgd te paard en
also hy nooit op een Paard gereeden had, wist hem kwalyk in postuur te houden.
Gekomen zynde op de plaats daar de Vyand was, laat het Leger in Batalje stel-
len. Hem wierd geboodtschapt dat het gedaan was; v/ist niet hãe hy .t paard zou
v¡enden, trekt aan 't verkeerde Toom en geeft het Paard de Spooren, dat het met
een volle galop na de Vyand reed en alzo hy de Toom van .t paard niet vast hield,
greep onderwegen een houte Kruis dar onder af brak en hield het zo vasr in den
Arm. De Vyand hem ziende, meende dat het de Duivel .v¿as, begonnen te vlugten
en die 't niet onrkomen kosten, Verdronken; Staken haar Schepen van de lØãl af
en voeren zo weg. Hy kv¡am met ð.en Zegen wederom by zin Adeldom en .t
heele Leger, die hy zyn Victorie verhaalde en hoe de Vyand geslagen was geheel
in routen. Hy komt by de Koning, verhaald zyn Victorie, die hem bedankten.
Voon deed hy hem uitroepen voor Na-Volger en Na-Zaad tot de Kroon. De
Trouw-Dag vast gesteld zynde, maken daar toe grooten preparaie: De Trouw
gehouden Ìrebbende, was hy ìn groot aanzien en altyd naasr de Koning.
't Geviel dat de Kous-Verzoolder meest alle Nagten Droomden, dat hy nog op
zynTafel zat en altyd relde'r: "LustigJongen, lustig, nog 

""r, 
p".. t"lr..rool"rr,

dan zult gy Heilig Avond hebben: lustig, lustig."
De Dogter wierd vervaard, meenende dat de Duivel in hem r¿as, om dathy zo
relde, van lustig, lustig, klaagd het haar Vader, dat hy haar een Kous-Verzoolder
gegeeven had en geen Heer van Staat. De Vader besluit een Compagnie Soldaaten
twee à drie by zyn Slaap-plaats te leggen en zo 't weer gebeurde, hem Gevangen

'3 Slaan.

', Babbelde, sprak.
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te nemen o{ te Dooden.
Hy word hier van gewaarschouvd: te Bed zynde, vaard aldus uir "Ik heb een
wild Zwyn overwonnen, ik heb drie Reuzen Gedood, ik heb een Leeger van
honderd duizend Man verslagen en van deze nagt zal 'er nog twee à drie Com-
pagnie Soldaten aan."
Hier op gaat hy uit het Bed na haar toe mer groote kragt; zy hem hoorende,
vielen hol over bol van booven neer, die Dood bleven en Armen en Beenen
verlooren hadden, waaren in groot getal en die't ontliepen, brogten de Koning
zulken boodschap; die aldus uitvoer: "Myn Dogter behoorden wyzer re wezen,
dat ze zulken grooten Cavallier zo zal affronteeren,"
Ondertuszen de KoningZiek zynde, Ster{t, laat hem tot Nazaat van de Kroon,
die de Kous-Verzoolder aanneemd en heeft zyn Ryk langeJaren in rusr geregeero
en is eindelyk de 'weg van alle Mees gegaan.

Uit: Het Leeaen en Bed.ryf oan Clement Marot (Amsterdam, Erven de \Øed.

Jacobus van Egmont), Blwoegzel, blz. ry3-t38.
Het sprookje komt alleen voor in deze uitgave van dit in her midden der rTde
eeuw voor het eerst verschenen kluchtboeh de andere drukken hebben het niet
opgenomen. lØaarschijnlijk is het door den uitgever uit een almanak overgeno-
men. Uit dezelfde, nog onbekende bron is het ook bekend geworden aan den
samenstelle¡ van llet Vlonderlijk, en niet rnin Kløcbtig Leoen Van Kleyn Kobi.sje,
alias Koningh sond.er Ond.erzaten, dat uit de zde helft der rTde eeuw dagteekent.
Daaruit is het door 3I.IMM (M¿irchen III, 3 r vlgg.) afgedrukt in de aanteekingen
op het sprookje Das tapfere Schneìderlein. De lezing is bijna woordelijk dezelfde
als de door mij medegedeelde, maar minder goed omdat de bewerker er allerlei
wijzigingen in heeft aangebracht om het vertelsel pasklaar te maken voor zijn
levenverhaal van Kleyn Kobis.je, waarbij hij het invlocht. Zoo is diens naam voor
Flans Onversaagd in de plaats gekomen; hij is geen kousenverzoolder meer, maar
een boekbinder, di e op zrjn naaìïatk zit, enz.
Dat Hans Onversaagd een zekere vermaardheid heeft genoten blijkt ook hieruit
dat e¡ in de litteratuur meermalen op hem wordt gezinspeeld.
De oudste vermelding is die rn: Een tafekpel van een LønsÞnecht, die teghen
zijn eygben schadwwe ztocbt (a" r ¡96), waar de snoevende lansknecht zegt: "Ick
vr'ert geleken by Hâns Onvertsaeghr" (VAN VLoTEN, Ne d.. Klwchtspel I, 6o).'tIs
natuurlijk niet zeker dat hier reeds op het sprookje wordt gedoeld, maar v¡el is
dit het geval in de volgende aanhaling uit de burleske bewerking der Iliaden van
Flomerus door S. VAN RUSTINã (Werþ.en,3de druk, t699;I,419):

Bellerophon, NØiens Bestevaders Vaar Chymera overwon: ....
(Een schriklyk Schepsel) en dat spoog afgryslyk vier
Hy doode 't: en heeft al die q'onderen bedreven,
Die van Hans Onverzaagt, in 't boekje van syn leven
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Kooltjen viel in 't water, Boontjen begostse alle beyd'te begecken (12de dr-uk.

Antwerpen, 16881' blz. 145).

AT 29t
Uitvoeriger is de lezing van het sprookie welke voorkomt in enkele drukken van

de Klwcbt r.,øn Oeze, door ¡eNvos. In het eerste tooneel zit Lichte Fijtje, Oenes

wijf, bìj de wieg, waarin zîj haat minnaar Ritsaart verstoPt heeft, en zingt, als

wiegeliedje, van Plompert en zijn wijfje, wier boter in het slijk viel' Daarna zegt

zei

Et me kijntje ien hoesje ekrijgt? is et galletie over eloopen?

Ick sel jou ien duit an razljnqes en ien bakkers koekje koopen.

Jy zelt mit jou Mamma bij jou groote Papa gaen.

Daer zel ik jou et sprookje van Erritie, Boontje, Strootie en Kooltjevier ver-

slaen:

Dan zelje hooren hoe Kooltjevier inde sloot viel, daer et zen ongelok

betreurde;
En hoe Boontje om Kooltjevìers ongelok zoo lachte dat zijn naersje

scneuroe.
Hoe dat Boontje toen, om ien lapje veur zen naers te krijgen, nae ien schoen-

laooer tradt
Seur'die tijdt hebben al de Boontjes zwarte lapjes veur heur naers ehadt.

De oudste druk van deze klucht is van t6tz, maar daarin komen de regels over

het sprookje nog niet voor; evenmin in de volgende uitgaven en nadrukken. Ze

werden eerst ingelascht in "Den Vijfden Druk, op nìeuws overzien, verandert,

en vermeerdert", die in t66z te Amsterdam bij Jacob Lescaille uirkwam. In he¡-

zelfð,e jaar nog verscheen bij denzelfden uitgever "den zesten Druk", eveneens

met de vermelding van veranderd en vermeerderd te zijn, en dit blijkt ook zoo te

zijn bij vergelijking van de boven aangehaalde passage, die in de nieuwe uitgave

als volgt is gewijzigd:

Jy zelt mit jou Mamma by jou groote Papa gaen.

Dan zel ik jou vertellen van et Varken dat niet School wou, of men most et

School draagen:

Staet Jou dat niet aen?

Ja ik zel jou et Sprookje van Erritje, Boontje, Strootie en Kooltie vier zeg-

gen;

" Sederc, sinds.
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Beschreven zyn; hy was een Kerel in zyn jeugt,
So dapper, als je oyt in de stroop pot vinden meugt.

De vermelding van een boekje waarin Hans Onversaagdt leven wordt beschre-
ven, kan aangevoerd worden ter versterking mijner gissing dat het sprookje in
het mengelwerk van een almanak heeft gestaan en een der a{zonderlijke boekjes
of katernen heeft gevormd waaruit dit werd samengesteld.
In TUINMAN's boek over de Nede¡duitsche Spreekwoorden wordt vermeld (I,
blz.279): "FIans onvertzaagt is voor geen dreigen ve.rvaart." Dit schijnt dus te
wi.jzen op een andere lezing van het vertelsel, waarin Hans deze spreuk zal heb-
ben gevoerd. Verder wordt de held van ons sprookje spreekwoordelijk gebruikt
door \íOLFF en DErt¡t in Willern Leeoend (IlI,bIz 260): "ìØat ben ik toch een
Hans onverzaagd, als het op 't nypen komt!"
Dat hetvenelsel nog bij het volk leeft blijkt uit de Friesche lezing bij v ovrstna,
Uit Frieslønd.'s Volþslez,en II, 612. 28 (Hans Nooitvervaard), de Vlaamsche bij
DE MONT en DE cocK, Vlaamscbe Vertelsels, blz. 237 (Hans Onversaagd), de
Noord-Hollandsche in Volþskønde XYI, 100 (Vij{ in één klap).
Deze verhalen gaan zeker wel alle terug op de hierboven uìtgegeven lezing. Uit
een Nederlandsch.kluchtboek of almanak is het ook eekomen in d.e Vermøþe-
IijÞe Klachn ertelder of oprecbte GuicbeÌboeþ, rhans nãg herdrukt door Snoeck-
Ducaju en Zoon te Gent, blz. 31 vlg. Vergelijk verder mijne verwijzingen naar
de litteratuur in Volþsþunde XYl, blz- 103 -

7. Van erwtje, boontie, strootie en kooltie r,-uur AT 29t
Dat dit bekende sprookje in de 17de eeuw zoowel in Noord- als in Zuid-Neder-
land verbreid was, bewijzen de volgende aanhalingen.
Vooreerst vinden wi.j het in Pater Á.. POIRTERS' beroemd boek llet Masþer ztande
'Wereldt øf-gbetrockez. lk citeer de octavo-uitgave re Anrwerpen bij de \Øeduwe
ende Erfgenaemen Jan Cnobbaerts, met approbatie v^n 7646, waar wij op blz.
1.29 Iezen:

Kan iemandt vyer in sijnen schoot berghen sonder dat sijne cleederen sullen
brandenl Het is een versiert fabeltjen, maer nochtans dienstigh om onse perijc-
kelen t'ontdecken, als StroyÞen enð,e koobje lyers t'samen ghinghen wandelen,
dat d'een ghebrandt is in twee stucken, ende d'ander wierd' uyt-gheblust in het
water, waer over -8 oontjen begost te lachen.

In latere edities is de tekst eenigszins gewijzigd en vindt men:
Het Fabeltjen. . . van Strooyken, Kooltjen vyers, en Boonrjen. Dese dry gaende
uyt wandelen, quamen aen een plasken waters: Strooyken ginck liggen als een
brughsken, Kooltjen r.yers goncker over, Strooyken branden in rwee stucken,
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Hoe dat Strootje, in plaets van ien brug, over ien sloot ging leggen;

Daer Erritle over heen rolde, om niet te koomen in noodt:
Maar mit dat Kooltjevier op et midden quarn, branden et Strootie deur, en

Kooltjevier viel in de Sloot,
Daer et zen ongelok, as jy wel ken deinken, betreurde
En hoe Boontje om Kooltjeviers ongelok zoo lachte dat zijn naersje

scheurde,

enz. (als boven)

Daar de latere drukken van de klucht niet altijd naar deze :uitgaven van 166z ziin
gevolgd, ontbreekt daarin ook wee¡ dikwijls de toevoeging.

Op deze rTde-eeuwsche lezingenvan het sprookje is reeds herhaaldelijk gewezen,

vooral in verband met de vr'aarschitnlijk daaraan ontleende zegswlize "Boontje
komt om zijn loontie" (zie J. rv: MULLø\'jn \Xloord,enboeþ d. Nederl. TaalIlI, 448
vlg. en Tijd.scbrift r.,. Ned.erl Taal- en Letterk. XIll, r 16 vlg;F. A.srou'fl, Nederl.

Spreekwoorden,No z7o). Dat het vertelsel thans nog welbekend is bli.lkt b. v. uit
DIJKSTRA, Uit Friesknd.\ Volþ.slepen Il, 116; Rond' d.en Heerd YII, 3971' Volk en

TaaIIII, zz6; loos, Vertelsels v. b. Vkamsche Volè I, z3; DE uoNT en DE cocK,
Vkømsche Vertelsek, tt 5, en Zoo oertellen de Vlømingen, 5.

Volledigheidshalve laat ik hier ook nog den tekst volgen van een geestelijk lied,
dat reeds door Dr. SToETT is medegedeeld in het Tijdscbr. v. Nederl. Tøøl- en

Letterþ.. XYIII, zgl vlgg- omdat ook daarin het sprookie verwerkt is. Het is te

vinð,enin: Den LieffeþÞen Paradys-ooghel tot God't omboogh vlieghende, bebel-

send.e øerscbeyd.e Gheestelycke Lied'eþens enz., ghecomponeert door den Eerw.

Heer€ DANIEL BELLEMANS, den iv. druck. Tot Brussel, by Jacob vande Velde,

achter het stadt-huys' in S. Augustinus r68r, blz. 38.

A'r 295

Fabel van Stroyken ende Koltien-vier
Toe-gheeygent aen een Nonneken.

Sfemrne; Sornes noøs pøs bien beørewx.

Stroyken ende Koltjen vier
Ghingen wandelen te samen,

En sy kouten, en sy namen
Met malkander' groot playsier.
Koltjen-vier seyd' tegen Stroyken
"V Geselschap doet my deught,
Als ick by u ben, myn Proyken,

Historisch e volþso erh alen in bet tij dscbrift Volþskund.e

Springht myn hertjen op van Vreught.
lck die alrydt lagh in schouq
Ick die altydt t'huys moest bb'ven,
Ick magh nu genucht bedryven,
Ick magh wandelen gaen nouw,
Ick die dikwils word' gesteken

In I nnoÞ ens Lolle-p ot",
Magh nu uyt gaen, magh nu spreken,
'k Ben nu uyt geraeckt uyt 't slot."

Stroyken seyd' tot Koltjen vier:
"G'hebt myn stroyen hert' onsteken
Door uw soet en aerdigh spreken,
Uwe spraeck is vol plaisier
Ghy z¡ sulck'een soeLe Fieltien"
Soo vol van bevalligheydt.
'k Sweir u by myn stroye Ziehjen,
Dat ghy zyt myn vrolyckheydt.

Ick arm Stroyken die altydt
Decken moet de Boere-schueren,
En 't quaed¡ weder moet besueren

Magh nu syn met u verblydt,
Die van Peerden ende Koeyen
Vuyl gemaeckt wift in den stal

Magh met u in welde vloeyen,
Ende maken bly gheschal."

Koltjen vier seyt: "'k Ben soo bly,
Dat ghy kont myn liefde voyen, (r)
Dat gy mynen brandt doet gloeyen

Ende liefde draeght tot my.

My dunckt dat wy met ons byen
Soo vast zyn ghepâert aen een,

Dat ons niemandt en kan schyen

Als de bitter doodt alleen."

" Steneû pot me[ gaten in het deksel, waarin vuur gedaan werd, en die als verwarmrngs-

middel werd gebruikt, voornamelijk door vrouwen

" Schooiertl'e.
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Die haer hen bewaert in 't slot,
En op niemandt en wilt peysen
Als alleen op haren CODT

r. Lees: voeyen, d. t, aoed,en. z. Lees: legghen. 3. Lees: segghen

Dat het sprookje ook in andere landen zeer verbreid is behoefr hier niet herhaald
te v¿orden. Men vergelijke b. v GI.TMM, MàrchenIII, z7 vlg. (Anm. zu N. r8) en
DÀNNHARDT in Zeitscbr. d. Vereins fùr Volksþunde XVII (r9o7),blz. rz9_t33.

8. Van de drie rvenschen
Van dit alom bekende ve¡haal (Vergelijk BEDTER, ¿es Fabliøøx, b\z. 212-228\,
waarvan ook in de Nederlanden thans nog verschillende lezingen voorkomen
(zie VolkshwndeXYTI, 17 vIg.) vond jk de volgende lTde-eeuwsche v¿riant:

VAN DRIE \TENSCHEN AT 7,oA
Een paar jong Getroude, die geern door de werelt wilden, met daar v¡einis voor
te doen, baden alryd datse drie wenschen mogte hebben; so gebeurde her ãp een
tyd, dat de vrouq¡e in de Kerke sar, en mer lusten zijnd,e zetd.e:,.Och, ik ;ilde
'q'el dat ik een Koevoet'r hadde!" en terstont quam daar een Koevoet die wel
gestooft was: Die vrouwe wert daar van so verblyt, datse daar nier van en at,
en t'huis zünde by haar man zeidese: "Ik hebbe om een Koevoet gebede, die is
terstont gekomen en ik twyffel niet, of die ander fwee wenschen sulle wv mee
wel krygen."
De man dit horende zeide: "Hebje anders niet gewenst? Ik wilde, dat u de Koe-
voet in 't lyf was)" en ¡erstont voer die haar in 't l¡,4, en doe warense seer verlegen
en zeide: "Och! wy v'ilde wel dat de Koevoet weder uit 'r l¡'f was, wy souden ãns
leven om geene \Øenschen meer wensche," en terstont voer de Koevoet weder
uit haar Lyf en waren same verblyt, dus was al haar wenschen om een Koevoet
te doen, daarse niet als verdriet af en hadden.

Uìt: De Geest oan Jøn Tømboer, ofte [Jitgeleesene stoffe,,uoor Klagtlict,end,e
Jonhheid (Amsterdam, Erve vander Putte en B. Boektout, a" ry7g1, blz. ry3
vlg. De oudste druk van dit kluchtboek, waarvan melding gemaakt wordt, is ván
t6s6.

'r Lect. koeiepooq als vleesgerecht.

762 Vert e lcahuar in N e derknd.

't Is ghebeurt op 't selve pas,
Als sy soo fray kouten samen,
Dat s'aen een Rivierken quamen,
Daar geen Brugsken op en was;
Maer ons Stroyken seyd': "Coragi,
En zyt daer-om in gheen pyn,
Ick sal maken de passagi',
Ick sal zelf het Brughsken zyn."

Stroyken gingh hem voor den Bruggh
Over het Rivierken segghen, (z)
't Scheen aen Koltjen-vier te legghen: (3)
"Gaet nu over mynen Ruggh'."
Siet eens wat een goede Stroefer.,
Dat 't al over hem laet gaen.

Koltjen-vier, geluckigh Proyken,
Hoe staet u dat Stroyken aen?

Koltjen-vier was seer playsant;
Koltjen quam met groote schrede
Op de Stroeye-Brugg' getrede,
Maer het Stroyke ging in brant,
Koltjen-vier en Stroyken vielen
In het midden der Rivier,
Soo verdroncken deês tq¡ee zielen
Stroyken ende Koltjen-vier.

Joncker Vier, en Jouffrou Stro¡
Met een droncsken, met een spronghsken,
Met een loncksken, met een voncksken
Steken haest den brant in 't ho¡
Al is 't dat de Dochters schynen
Noch soo schoon en noch soo mo¡
Hunne lie{de sal verdwynen,
Om dat alle vleesch is hoy.

's \Øerelts liefd' is hoy en stroy
Die veel van de lØereldt houwen,
Die op 's werelts vreught betrouwen
Die betrouwen 't vier in 't hoy
Daerom is de Bruydt te prysen,
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welk hy dede. Men wees hem op een oude zolder die vol rommeling stont, en daar

een slechte legerstee was. Hier mede was hy genoodsaakt hem te behelpen, want
boven dien, dat de soldaten in Spanjen de luyden zo niet derven persen, gelijkze

wel in Vrankrijk doen, zo mogenze veel minder in de groote steden de pijpen
stellen, alsze in de dorpen doen, daarze meester zijn, en de macht by haar hebben.

Deze landsknecht die den honger vast quelde, en ook niet wel gelegen was, had

geen groote vaack, hy keerde hem vast van d'eene zi.ide op d'ander, zonder een

oogh te konnen toe houden. Ontrent een uur gelegen hebbende, en d'oogen hier
en daar heen vende, zag licht door een spleet van de solder van beneden door
schijnen, hy was nieuwsgierig om eens te .loeren, watmen dede, daar dit licht van

daan quam. Hi.j rees zo ongekleed op, leyde sich plat neer, et zach door deze

spleet in een we.lgestelde kamer, daar een groot ryer lach en brande, waar voor
de maagt twee speten omwende, die met lekker wildb¡aad verzien waren, en de

Iuffrouw daar tegen hy gesproken had, zat daar by, ontvlochten in d'armen Yan

een jongen Advocaat, of, die ten minsten, zulken een, door zijn ring en lange

tabbaerd, scheen te wezen.
"Hoel" zey de Landsknecht by hem zelf, "is dit de Iuf{rouw, die swarigheyd
maakt, om manvolck in 't aÊwezen van haar eygen man, in huys te nemen?" maar

overdenkende op beter gelegentheyd te vinden om te lpreken, sweegh hy stil,
maar dapper verhongert zrlnáe, zagh hy met een groote begeerte 't wildbraad
vâst braden, daar hy met d'oogen at van af, en most zijn geduld geweldigh

oeffenen, in 't bereyden van deze maaltijd aen te zien, daar hy hem noch niet
]/an toeleyde yets te bekomen, dan de reuk en lucht van't gebraad, die hy door
zi.jn neus vast in snoof. Hy zag de tafel dekken, flesschen met wijn aenbrengen,

diemen (gelijck het des zomers aldaar de gewoonte is), in sneeuw te verkoelen

zefte, en voorts de spijse op de tafel brengen. Míts dat zy doende waren met

d'handen te wasschen, wort 'er buyten aen de deur geklopt, de maegt stak 't
hooft te vensteren uyt, er wagende v/ie daar was, wierd aen de stem gewaar dat 'et

haar meester, de Iuffrouws man was, die men noch in geen fwee dagen verwacht
had t'huys te komen.
De dienstmaagt, heel verbaast zey tegen haar Iuffrou¡v: "Och, Mejuffer! 't is hier
verbrod, want uw man staat voor de deur."
De Iuffrouw geheel ontstelt, en wist niethoezehet aen zou leggen, want haar lief
ergens te verbergen, was nietwel doenli.jk, want daa¡ en was behalven deze kamer

niet anders, dan een klein vertrekjen, daar de meyd s.liep, dit was aen de zljde
van de kamer, alwaar niemand zonder gezier' te worden, konde uyt o{ in gaan,

dewijlmen door de groote kamer heen most gaan, op de zolder kondemen hem

ook niet versteken, dewijl de soldaat daar lag, want het al te gevaarli.ik was, dit
stuk aan eenvreemdeling t'ondekken, en haar geheym een dieze niet kende, toe te

vertrouwen, die haar daar door, over de gantsche stadt zou konnen onteeren: om
haar liefste beneden te laten uytgaan, was 'er oock geen kans, want'er maar een
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9. Van den soldaat-toovenâar --, 
AT rltSc

fion oRr ¡,nu soLDAAT, oNDER DEKZEL vAN TovERï' '

AEN EEN GOEDE SLEMP RAAKTE
f'nitpt a" rweede, Konink van Spanjen, dede eenigh kriigsvolk in zijn landt

-"*'"n, ond", andere mede t" Gra,td"tt, een vermaarde stadt aldaar' Het

t rii**án ¿", in ¿eze stadt gelicht wierd, werden zoo hier en daar in de borgers

ffien gebiljenee.t, om ..rì nr.ht t*ee of drie te herbergen, tot datze te velde

,oía"n [""rr. Ond", d"r" 
""ng"no*"n 

soldaten was een Ionghman' die braaf van

gestalte, aangenaem vanwezel' en op veel potzen afgeregt was'. gelijk men door
:r',."*oig ,"Ïhooren. Dese had, gelijt als d'andere, mede een biljet of seeltje' om

t" e""r, .,"".n^"ht"t by een borgeiin dese s¡adt' Het was alreede laat en bykans tiit

orrïn"i "uon,-""t."Îorrd.n, 
il, hy 

""n 
de deur klopte' daar zijn biljet in hield te

er;n rl"p.n. g.n diensrmaagt dede de deur oPen' en vraagde w-at hy.begeerde Hil

l.*..1¿", daL hy daar u.rî""ht.n mosr, d;or des Konings last' die hy toonde'

ól -*g. ,i"p ní^t lu{frou, die beneden komende, en 't verzoeck des soldaats

,r".rr"rnä", )o"ht h^^, hier van te ontslaan, zeggende' datze ee'o jonge vrouw'

en nieulijk getrouwt was, haar man uyt de stadt zijnde, eî zy met een maagt

*"". 
"11árl 

Ït hlrys, en mocht overzulks geen manvolk imemen' f)e soldaat en

li"i t "- t i". tti"t'*"de paayen en zeyde, dat 'et hem leet was' dat hy haar most
-b"i*n, 

-"", tt", -"rlrooi di" tijt te laat om andere herberg te zoeken' en zijn

-"kk"r, *"r".t "11" 
hie. en d"er geherbergt, hy en konde op de straat niet blijven'

.o )""¿"" hem maar l"gg"n, J,", 't håar belie{de, hy zow haat zo weynigh

ãíg.rnrf. aen doen, als 'i-mogeliik was, biddende' dat.zy 
.met 

goerwillìgheyd

wiìâen toestaan, 't geen anders met rechtdwank toch geschieden most' Dit quelde

J" j"tito"* d"pp"i, do"tlr" zagh wel àatze daer aen most, liever met goetheyt

ã* -* g"*at, ioe *"1 d"t dii den aenslagh, diese voor had' wel zou konnen

""rbi"¿f"t.Zy 
g t haar maagt last, d atzehim zotir¡laten, en wijsen hem op de

solder te slapen.

De Landskn'echt in komende, zey: "Mejuffrouw, ick en heb sedert dezen morgen

niet gegeten, niet dat ick wil zeggen, dat gy gehouden zyt, my kost te verzorgen'

ik 
"ri 

b""g"", die ook niet van u voor niet rnet allen, want de Koning moet ons

die onkoiten weder geven' maar overmits dat het nu zo laet is' dat ick geen spijse

meer te koop zou kãnnen vi,den (want in de spaansche 
.steden,en 

vint men zo

1""" f.""f.Uàa*i;en, als in Vrankrijk), doe my dan de vriendtschap' en geef my

vets te eeten, ick zal't u betalen."
1ü;;,;""". gy dan, dat ik herberg houde?" antwoorde de Iuffrouq "wilt gy

gr"r, ;l"p.r't, dií lorrá ghy do"r,, -"i, spijse en heb ik tegenwoordigh voor u niet

over."
Hy -"1 ,i"t,l", d"t hier geen kansen was om yet te bekomen' en uytgaande alzo

*1vrrieh, en vreezende,-datmen oock t' zijner wederkomst de deur wel zou

-o'gan'g"rl-an houden, dacht dat 't beter was, zonder eeten te gaan slapen' 't

l:'



766 Verte lc øhøør in N e d,erland

trap was, daar op den man ingelaten zijnde, most naar boven gaan, en oyermits
den man riep, datmen hem toch niet langer zou laten buyten staan, so en kanmen
alle bequaamheyt niet recht overdencken, al het gene datze dan met der haast

doen konden, dat was, hem achter de ledekant te verbergen, openende voorts
een groote spijskas, dicht by de ledekant, waar in zy al de kost dede setten, met
schotelen, teljoren, servetten, wijn, vruchten, en al dat'er was, zo alsmen het in
haast van de tafel afrukte, die met de tapijt straks weder overspreyd wordt, en de

Iuffrouq' zet zich by't r.uur: ondertusschen klopte den man, die buyten stond,
geweldigh hard aan, en riep datmen hem zou in laten, 't welk ten lesten geschiede,

hy treed in, en gaat na boven, aldaar vind hy zijn vrouw by 't ruur zitten, die hem
omÌrelzende, zeyde: "Och mijn lieve helft, hoe zeer ben ik verbli.jd, dat ik u al

wederom sie, ick en had u zoo haast noch niet verwacht."
*Liefste," zey hy, " ð,ewtjl ik mijn zaken eer heb afgedaan, dan ik meynde, ben
ik met volle ren vr'eerom gekomen, zo zeer haakte ik, om u te zien, ik heb van
desen dag, wel tien mijlen gereyst, alzo ick enkel begeerde hier te zi.jn, om niet in
die mottige kroegen, onderwegen te vernachten, daermen zeer slecht onthaalt is;

maar wat beduyt," vraagdehy, "dit groote mur?"
"Och mijn lief," antwoorde zy, "lkheb dat doen aenleggen, om linnen doeken
daar by te warmen, diemen op mijn buyk heeft gelegd, om de groote pijn die ik
daar in hadde, te verzachten; ð,eze prln, geloof ick, is gekomen door d'onsteltenis,
die my door een soldaat aengedaan wiert, die tegen mijn danck hier te nacht
herbergen most, zeggende, dat 'et des Konincks bevel was, dit hee{t my zo dapper
verdrooten, dat ik most lijden, dat hier, in uw afwezen, een man vernachte, dat 'et
m¡ zo ik geloove, ð,eze prjnheeft aangejaagt."

De soldaat dit alles ziende en hoorende, achte, dat'et nu tijt was (alzomen
van hem sprack), voor den dagh te komen, hy kleede hem haestelijck, en lette
onderrusschen naerstigh op al 't gene dat 'er omgingh.
De man zey: "Liefste, 't is hiermede niet genoegh, ik heb in lange tijt niet gegeten,

en ben schier flauw van honger, hebt gy niet te bikken?"
"Och mijn heer," anrwoorde de vrouw, "wat zott ik hebben? Ik en had u niet
verwacht, meynd gy, dat ik, als ghy van huys zijt, de gewoonlijcke maaltijd
houde? Ik behelp my met een gebraden appelken, of zo yet, en mi.jn dienstmaagt
van gelijken. "
"Zo moet ick dan," zey den man, "zonder eeten gaan slapen? \üant het
tegenwoordigh te laat is, om yets te kon¡ren bekomen."
Dit zeggende, klopte de soldaat (die met der haest gekleed en beneden gekomen
was) aen de kamerdeur, dìe open gedaan word, hy groete den man beleefdelijck,
en verzocht, dat hy hem wilde ontschuldigh houden, indien hy eenige

ongelegentheydt zijn vrouw, (die hem niet herbergen wilde,) had aangedaan, en

dat hy door last des Koninl<s aldaar bescheyden was, waar van hy't biljet aen

hem tot zi.jn verschoning vertoonde.

Historiscbe volþsaerbalen in bet tijdschrift VolksÞunde

"Evenwel, mijn he er," zey hy, " enkan uw vrouw haar over my niet beklagen, van
dat ick haar een quaad woord toegesp¡oken heb."
"Zulks en zegh ick ook niet," zey de Iuffrouw
"Mijn heer," vervolgde de Landsknecht, "gy noch ik en hebben van avond noch
niet gegeten, indien het u behaegt, ik zal ons al te samen een goed maal doen
schaffen."
"Hoe v¡aar dat mogeli.jk," zey de man, "dewijl het onmogelijk is, tegenwoordig
in de stadt yet te bekomen?"
"En maakt 'er geen swarigheid in," antwoorde de soldaat, "'t e¡ zal niet langh
duren, of 't avondm aaI zal albereydt zijn; ick zal rondt uyt met u spreken, deq¡ijl
dat my dunkt dat ik hier zeker ben, en dat ghy mijn by d'lnquisiti niet zult
aenklagen, dat ick een swart konstenaer ben, en de nikkers"+ dv¡ingen kan, als 't
my wel gevalt, ey laet my begaen, en gy n:Jt zien, datick in den hel, (daermen de

spijze, ten minsten alzo wel als in dit land weet toe te stellen) noch gelooft ben."
Hier mede greep hy een rijsjen uyt een takbos, 't welk hem diende voor een

toover-roede, haelde een ronde ring om hem heen, en dewijl hy zeer doorslepen
en recht op zulke potzen afgevaerdight was, preutelde eenige vreemde woorden,
zoo hy die best bedencken konde, dew elkehy zelÍ, alzo weynig, als de bystaenders
verstaen kon: om nu een weynig meer schijns aan deze klucht te geven, na dat hy
veel fratzen en grillen yertoont had, riep met bekende woorden luydkeels uyt:
"lck ghebiede u, dat ghy dateli.jck voor mijn Heer, me lu{frouw, en m¡ een goet

avontmael hier laet koomen, maer let daer vry op, dat gy ons wat goets brengt.

\X/at begeert ghy te eeten," vraagde hy aen den Huys-waard, die al heel verbaest

antwoorde: "Al wat u belieft, mi.ln Heer, doet dan", riep de landsknecht: "Van

stonden aen hier komen, een Kapoen met groene kruyden gestooft, ook eenen

gebraden, met een koppel Patrijzen, een jong Haasjen, en rwee Sneppen."
Dit was de kost, die hy by het vuur had zien bereyden en wel in acht genomen.

"Is het hier mede genoegh?" vraeghde hy aen den Huys-waard.
"Ja, mijn Heer," antv¡oorde h¡ "'t is driemaal meer als 'er van nooden is. SVaer

wilt ghy met al de kost heen?"
"YeI," zey de landsknecht, "brengh ons dan noch een dozijn Leeuwerken, om
de tanden mede te stooken. Boven dit alles, verkoel onse wijn met sneeuw, maekt
ook dat 'et banket en de conûturen naar behooren zljry maer draeght vooral
sorge dat de spijze wel gaar zy, en wacht u wel, wie ghy oock mooght zijn, om
u hìer zichtbaer te vertonen, of deze Iuffrou eenige schrik aen te jagen, ick wil,
dat alles dat ik van u geeyscht heb, in deze spijskas tegenwoordig al gereed staat.

Mijn Heer," zey h¡ "laet hem openeq want ik ben verzeekert, dat gy al'tgeen
dat ik belast heb, daerin vinden, en gewaer worden zult, dat mijn bevelen in alles

zullen na gekomen zijn."

" Duivels lvaak als zwart voorgesteld).
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De lu{frou zagh wel dat alles ontdekt was, en dat'et te vergeefs zou zijn, indienze
't openen van de spijs-kas wilde beletten, en des soldaets gauwigheydt in
haerzelven prljzende, opende de spijs-kas, waer in men al 't geen de landsknecht
ge-eyscht had, van stukje to¡ beetre, noch warm, en vaerdig om t'eeten bevond;
daer over den Huys-waard zoo verbaest en verwondert was, dat hy niet wist, wat
hy zou denken of zeggen. De Iuffrou speelde de verwonderde alzoo v¡el als haer
man, en zonder twijifel had zy hier toe oock reden, doch heel op een ander manier
als haar man. De soldaet, die vast't heerschap speelde, als een, diemen geloo{t, de

gasten op zljn eygen kosten onthaelt, geboodt datmen de Tafel zou dekken, en

kost opdisschen, terwijl die noch warm was, en om dat hy onlijdelijcken honger
had, rukte een boutrran een Kapoen af, beet daer een groot srukvan, zeggende tot
den Huys-waard, dat'et heel goet was, hy zoude mede maer eens proeven. Den
Huys-waard en konde niet wel daer toe verstaen, om van zulcken spì¡ze te eeten,

die, (zo hy meynde) uyt zulken vreemden plaets quamen. De lu{frouw haer heel
vies houdende, ze¡ zy zorde haer wel wachten om van dit eeten te proeven. De
solð,aet zey, ð,at zy rtj.et quaets daer in vinden zou) men zou slechts onbevreest
eeten, en 't zelve, zonder twijffel goet bevinden. Hy doet water brengen en
d'handen wasschen, maakt de manier van bidden, laet den Huys-waard met zijn
vrou neder zitten, en voeght hemzelven daer by: hy neemt voorts een lepel, en

proeft de pot-spijze, zegt datze zeer goet is, en noodig den Huys-waard, om die
mede te proeven, die daer niet wel toekomen dorst, maer eyndelijck die zelve
proevende en goet vindende, doet bykans met geweld zijn vrouw die mede eten,

die, hoewelze niet lievers en zocht, haer evenwel liet noodigen, maer d'een en

d'ander maektender op 't lest weynigh swaricheydt in, maer onze snaak, die
bykans van honger doodt was, haalde zijn schade wel dobbeld in, en at wel zoo
veel als vier andere zouden hebben gedaen. Den Huys-waard wierdt in't eynd
gedwongen, de kost en de sauzen te prijzen, en bekende dat'er alzo goede Koks
in de hel als in G¡anade waren, zy bevonden den wi.jn heel lekker, en uytnemende
koel, en de vruchten zeer smakeli.jk, sodat den Huys-waard bekennen most, dat
hy in langen ti.jdt zo wel niet onthae.l¡ was geweest. Het avondmael gedaen zi.jnde,

begon de soldaet medelijden met den armen Advocaet te krijgen, die achter 't
ledekant staende, met groote benautheydt, zijn goed zag op-eten, zonder zljn
deel dae¡ van te krijgen, hoewel hy bykans van honger storf, om hem dan in
zekerheydt te doen veruekken, daer hy meer mede bekommert was, dan'tverlies
van zijn avondmael, bedacht de soldaet een geestige trek.
"Nu zult gy," zeyde hy tegen den Huys-waard, "u niet beklagen, zoo ik geloove,
dat gy u bekomst niet gekregen en hebt."
"Neen ick voorzeker," antwoorde den Huys-waard, al vry wat geruster zijnde
dan te vooren.
"'t Is hier mede noch niet gedaen," zey de soldaet, "maer ick zal u die gene doen
zien, die ons de spijze en drank gebrocht heeft."

Historische ø olksp erb ølen in het tii d.scbrift Vo lþsþwnd.e

"Ey lieve niet," zey de Iu{frou al bevende, van vreeze, op dat toch niet ontdekt
zou worden, 'tgene zy zoo zeer trachte te verbergen; maer hy dit merkende,

zeyde: "Neen, me Iuffrou, zijt niet bevreest, 'tzy verre var' m¡ dat ik u eenige

onlust zou aendoen, waff ick ben'er al te redelijk"toe, om de Iu{frouwen te
mishagen, betrouw u vry op mijn."
De man was in dit gesicht alzo bevreest als de vrouwe, maer de oorzaek der
vreeze van d'een en d'ander scheeìde zeer veel,
"Neen, neen mijn Heer," zey de soldaet, "ghy en zult niet zien, dat u zal doen
verschricken. Zijt slechts wel gemoed. Me luffrou," vervolgde h¡ "doet alle

deuren en vensteren openen zoo wel, die alhier, als aen de straet zijn, op dat h¡
wanneer ick hem gebiede uyt te gaen, niet alles en vermorsele."
De Iuffrouw begon te verstaen, wat de soldaet in den zin had.

" Gaet,' zey zy tot haer maeght, "en opent de deuren van deze kamer, en aen de

straet mede," 't we.lk gedaen zijnde, rees de landsknecht van zijn stoel over end,

seggende met een hoogdravende stem: "Ghy die hier tegenwoordigh ziit, en ons

zo wel getoeft hebt; ja alles hoort en ziet, wat hier omgaet, vertreck¡ terstont
van hier; en dat door de geopende deuren, op dat ghy niets en breeckt, vertoon
u zichtbaer aen dit gezelschap, doch niet in uw eygen gedaente, door dien ghy
deze Iuffrou van schrick zout doen sterven, aengaende mijn Heer, haer man,

die en zou zo licht niet vewaert zì1n- In wat gedaente, mijn heer," vraegde de

landsknecht, "wilt g¡ dat hy verschijnen zal?"
"In alzulck een, als 't u belieft," antwoorde hy voort daer op, zoo zeer verlangde

h¡ om dezen geest qrijt te zrjn.
"Verschijn dan," riep de soldaet,'in de gedaente eens Advocaets."
d'Advocaat, ziende dat de gelegenheyt gunstigh was, om deur te gaen, daer hy
lang na gewenscht had, trok den hoed diep over t' hooft, om niet aen den man

bekent te worden, en sloop zo behendig als 't mogelijk was doo¡ de kamer heen

de trappen af, en quam op sÍaet. De Huys-waard hem ziende, meende van angst

te bezwi.jken, de luffrouw, om te beter haer rol te speelen, hield haer als ofze van
vrees in swijm lagh, men ontkleedeze in't bedde, daer sich de man benevens leyde,

de landsknecht ging oock na zijn r-ust plaets, met meer lust tot slapen, dan hy te
vooren gehad hadde. Den man en konde niet een oog toe doen, gestadig malende

op de vreemde dingen, die hy meende gezien re hebben, dewelcke hy vast met
zijn vrouwe overleyde, die haer alzoo vreemd daer van hield als hy. Des morgens

vroegh quam de soldaet zijn a{scheyd van zijn lØaerd en !üaerdin nemen, die hy
voor alles goets hertelijck bedanckte: uyt den huys gegaen zijnde, belaagde hy de

tijdt dat den man uytgingh, snapte daer wederom in, en vond de Iuffrou noch op
't bedde die hy groete, doch zy wilde van schaemte haer voor hem verbergen.
"Hoe, me Iuffrouw," zeydehy,"waercm misgunt ghy my d'eer van uw gezicht?

Heb ick u ergens in misdaen?"
"Neen, mijn vriend," antwoorde zy, * rnaar in tegendeel ben ik zoo zeet rn v
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verbonden, dat ick beschaemt ben, om voor u te verschijnen."
Deze gedienstigheden eyndigden eindelijck in kussen en omhelzen, liefkoozen
en streelen, zoo verre als den landsknecht, of yemand van de leezers zou kon¡en
begeeren,'t welck deze luffrou, hem niet en derfde noch konde weygeren, ten
aenzien van de uytnemende dienst, die hy haer gedaen had, als oock om dat hy
een jongman was, die deze vriendtschap, door zijn geestige treck, alzo wel als den

Advocaet, verdiende. En den gehorenden Huys-waard quam zoo veel van 't een,

als van 't ander te weten.

Uit De gøaen øøn de Mild.e St. Manen bestaend.e in klwchten, hoddereijen en

andre VermøkelijÞheden (Amsterdam, a' ú5 4), blz. 6r -77.

Hetzelfde vertelsel werd later ook opgenomen in den bundelNiew.ae SnøÞeryen,

Of vernaÞelyÞ.e Historien, zynd,e eene nauÞeurige byeenr.'erzameling Van

ontrent Tu)eebond.erd Kodd,ige oertellingen (Leyden, a" t73z), blz. z9z-3o9,

onder den titel: 't Onthael van den Tovenaer. In deze lezing is de loop van het
verhaal tot in bijzonderheden dezelfde, doch de bewerker is in zijn stijl hier en

daar wat wijdloopiger en hil' wijzigt enkele onderdeelen naar den geest van zijn
tijd.
Verwante verhalen zijn thans nog in omloop; zie l¡. v. Volþsþønde XIII, blz. zoz

vlg. en DE MoNT en DE cocK, Vlaørnscbe Vertelsels,blz. zoo-zo9 en 4¡2. Ik voeg

daaraan nog toe de volgende lezing uit \laterland.

AT r318C
Een boer had de gewoonte om geregeld iedere verkooping bij te wonen. Als hij
dan weg was kwam even geregeld de burgemeester zijn vrouwtje troosten. Op
een avond gebeurde dit weer: het was vreeseli.jk slecht weer, maar Gerrit-baas had

zich daardoor niet laten weerhouden. Er was dien avond ook een soldaat op het
pad, maar omdat hetweerzoo slecht vlerd, wilde hij niet verder gaan, maar besloot
bij Gerrit-baas te overnachten. Hij was bij hem bekend, en vóór hij aanklopte
gluurde hij eens naar binnen en daar zag h5 de vrouw met den burgemeester
zitten vrrjen, terwijl op tafel haringsla met eieren en wijn gereedstond.

"Hier kunnen ze me niet gebruiken," dacht hij; "ik zal maar doorgaan."
Dat deed hij dan ook. Maar hij was nogniet ver, ofhij kwam den boer tegen. Door
het slechte s¡eerwas de verkooping uitgesteld, want er waren geen gegadigden

opgekomen, en de boer kwam dus weer naar huis.
"Dag, Gerrit-baas," zei de soldaat, "'k meende bij je te overnachten, maar ben

toch maar doorgegaan, omdat ik zoo drijfnat was."
"O, dat is niets," zei Gerrit, "dan zul je bij mij wel weer drogeq ga maar mee."

Zoo gezegd, zoo gedaan. Maar thuis was de deur op de knip. De boer moest dus

aankloppen. Het duurde lang voor er opengedaan werd. Onderwijl gluurde de

Historiscbe aolþsøerbalen in het tüd.schnft Volþskønd.e

soldaat nog eens naar binnen en zag dat de wijn in den schoorsteen, de eieren en
de sla in de kast en de burgemeester onder een ton in den darsch (r) werd gestopt-
Men ging binnen en de v¡ouw keek zoo vriendelijk als de omstandigheden
toelieten. Men zette zich bij het vuur om wat warm te worden, en Gerrit vroeg
zijn gast alledei omtrent het soldatenleven.
Na veel verteld te hebben, zei de soldaat: "Ja, en we leeren tooveren ook."
"Zoo." zei Gerrit. "doe dat dan eens."
'Heb-je trek om wat te eten?"
"Daar zeg-je ìoo wat."
"Nou," zei de soldaat, "let dan op; ik zeg: hocus pocus passel en nou staan er
eieren in de kast met sla en haring er bij. Ga maar kijken."
De boer keek en het r¡'as zoo. Natuurlijk was hij geen klein beetje verwonderd.
"Ja," zei de soldaat, "en hebben we dorst, dan hebben we maar te commandeeren.
Hou-je van wijn?"
"fa zeker."
"Flocus pocus passe! de wijn staat in den schoorsleen."
En het was weer zoo.
"O, wat heb ik een buikpijn," zei de vrouw; "ik moet naar bed, ik moet naar
bed."
Zlj droop dus af, maar de boer was een en al verbazing; hij keek voor alle
zekerheid nog eens of er niet meer in den schoorsteen stond. Maar nee; het was

eerlijk spul:in den schoorsreen was niets bijzonders.
"Nou moest je mij dat ook ereis leeren," zei Gerrit-baas, " want dat kunstje bevalt
me wel."
"Dat gaat rriet " zei de soldaat; "ik heb vergeten.je te zeggen dat ik dat alleen kan
als de duivel in huis is, en ik weet dat die nou bij jou in huis ìs."
De boer schrikte geweldig
"Daar hoef-je niet zoo van te schrikken," zei de soldaat, 'we zullen hem wel
mannen! Krijg maar een stok; hi.j zit onder de ton in den darsch."
Gerrit kreeg een stok en zou slaan, en de soldaat tilde het vat wat op.
Maar toen de slag neerkwam liet hi, het rrat weer zakken en zei: "Zoo gaat het
niet; je moet eerst alle deuren openzetten, anders wordt de duivel te kwaadaardig
en zouden we spul met hem krijgen."
Dat gebeurde: de deuren werden geopend. De boer sloeg weer en de soldaat ving
de slagen op met de ton, die hij hoog genoeg optilde dat de burgemeester er onder
v¿ndaan kon komen.
Toen hij weg was, zei Gerrit-baas: "1Vat lijkt de duivel sprekend op den
burgemeester."
"Ja," zei de soldaat, "burgemeesters en duivels, dat is krek eender."
's Morgens zat de soldaat erg in benauwdheid: hij moest zijn pas laten afteekenen.
Schoorvoetend ging hij naar de burgemeester toe. Maar het liep best af; want deze
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bedankte hem voor zijn hulp en ga{ hem nog een dentje mee op reis.'J

r, Dorschvloer.

Vergelil'k voor buitenlandsche varianten van het verhaal: l<outx4 Kl. Schriftenl,
b.lz. 2t2, en GRIMM, Märchen IlI,blz. ro7 vlgg. (Anm. zie N" 6r).

ro. Van den boer die kon waarzeggen
Dat het door mrj in VolksÞønd.e XVI, blz. r4o vlg. medegedeelde vertelsel in
Holland ¡eeds in de rTde eeuw bijna eensluidend werd verhaald, leeren de
volgende door mij gevonden oude lezingen.

VAN EEN VALSE ìrAERZEGGER ,AT 164I
Seker dorpeling, die Kriekje hete, gelijk ook een zwartachtig beesje, dat,s nachts
in de schoorstenen zingt, genaemt v/ort, had so veel werks van leckere beetjes
horen rnaken, dat hy van lust storf om 'er hem eens zat aen t'eeten, als noovt
leckerder spijse geêten hebbende dan spek, daer hy noch de vingeren na likre. Fiy
hoorde de perdrijzen, hazen, knijnen, eyntvogels, leeuwricken, en andre soorre
van wiltbraet, de Franse, Rijnse, Spaense wijnen, en andere leck¡e dranken, die
men op de feesten schenckt, so prijsen, dat hy niet sterven v/ou sonder die æ
smaken, en ten minste zich driemaal van zi.jn leven daer in te versadigen dat hem
niets gebrak, daer na wilde hy daer wel gerusr op sterven. Maer geen middelen
hebbende om zijn begeeÍte te vernoegen, begreep een vond, die hy geloofde hem
daer te konnen aenhelpen, zijnde zich overal, waer hy qu"-,lroor..t -""rr.gg".
uyt te geven, ìûant hy besloot door de werelt te reisen, en dat so yemant die
magtig was zijn kunst van nooden had, om yets gewichtigs, hy seggen sou, dat
'et hem onmooglijk was hem yets van voren t' openbaren, zomen hem drie dagen
achter een, van's morgens tot den avont, d'alleruytnemendste spi.jsen, die men
vinden kon, niet voorschafte, en de meestendeel der beste wi.jnen van alle soorten
niet te drincken ga{. Dus docht hy zijn lust te blussen op de hoop, die de genen,
die hem onthalen souden, zouden hebben, van'er ver[es weer te krijgen, zich
troostende, als hy maer tot zijn voorneem quam, met stocken en roeden geslagen
te worden, ja de grootste straffen, tot de dood self te lijden, so bezat hem de
razende begeerte, van zich zat re eeten: hy verrrok dan met dir besluyt, en enige
dagen daer na de gaef, dien hy had van verborge dingen t' openbaren, verkondigt
hebbende, wilden veel hem gebruyken, maer de middel niet hebbende om hem
te vernoegen, of die ¿1 hebbende, hen zo veel aen die dingen niet latende gelegen

Verte lcuhøur in Ned,erhnd.

" Ve¡teld door Dirk Schuu¡mân, opgerekend door C, Bakker; zieMeder zoor,p. 277-27g,
CBAI<O2 r l.

Historisch e oo lþst, erbølen in h et tij d,scbrift Volkskwnde

zijn, blusten hun nieusgierigheyt liever, dan zy zulke onkosten wilden doen.
Hy vervolgde zijn reys en quam in seker stat, daer een grote Iuffer was, die een
zeer kostelijke diamant miste, die drie van'er lakayen samen achter om gehae.lt
hadden. Deze Iuffer van deze waersegger horende, verblijden 'er, ontbood hem,
en vraegde of hy ramen kon, waer heur diamant gebleven was. Kriekje zeyde, dat
hy 't haer wis bewusten zou, maer dat 'er enige tijd en kosten aan moest hangen.
Zy waegde hoe lang, en hoe hoog de kosten lopen zouden. Hy se¡ drie dagen;
en dat al de kosten bestont, in hem die drie dagen van den morgen tor den avond,
van d'uytnemenste spijs en drankvol op te geven, en dat zy 't zonder dat niet kon
weten. De Iuffrou, die heel rijk was, en zich zo weynig kosten niet bekreunde,
beval aen'er hofmeester hem al de spi,jsen en dranken, die hy begeerde, te
geven, Hy eyschte daer hy meeste werk van had horen maken, en daer na hy so
verlangt had zich zat aert t'eeten. En daer op nam hy oorlof aen de Iuf{rou, en
wiert in een kamer geleyd, die hem toegeeygent v/as, om t'avontmalen, maer dit
avondmael zou niet gerekent worden by de drie maeltijden, die de gantsche dag
moesten duren. Te slapen leggende, waren de drie lakayen, dìe de dievery geoaen
hadden, in een wonderlijke vrese van dese waerseggers konst, houdende voorwis
dat hun saek ondekt zou worden, en dat dese waersegger hen beklappen zou.
Met malkander daer ove¡ geraetslaegt hebbende, besloten de drie dagen uyt te
wachten, en een van hen had last van de hofmeester van mijn Heer de waerzegger
d'eerste maeltijt te dienen. Hy begaf zich des morgens vroeg aen de tafel, en wiert,
naer zijn believen gedient, en deze laka¡ die op al zijn doen yverig acht nam, was
seer doende van hem dikwils te doen drinken, dies h¡ deze zoet inloopende en
smakelijke wijnen niet gewent, de brocken dikwils weer zag.'6
Zat zijnàe, begeerde hy te slapen, en by geval wierp hy d'oogen op desen laka¡
en zeyde overþd: "O, hemel zijt gedankt, ik heb er al een."
De dieven geloven dat alles dat men zegt voor hun rekening is, zo deê ook deze,
die zulk een waerschijnelijkheyt horende geloofde dat hy wilde zeggen: "Ik
heb al een van de drie dieven, die de diamant gesrolen hebben;" juyst sloeg zijn
mening op eene der drie begeerde dagen.
Dat was d'oorsaek, dat h¡ gants vervaerq by zljn mackers ging, en hen 't geen,
dat hem gebeurt was, vertelde, d'omstandigheden, die de vrees hem gegeven
had, noch vergrotende, daer door hy hen voorwis deê geloven, dat hun dievery
ontdekt v¡as. Dit deê hen op hun geweten dencken, en samen besluyten, om 'er
noch meer in bewust te worden, dat een van de twee andere hem d'andere dag
sou dienen.
De dag quam naeu, of mijn Heer Kriekjes feest begon weêr, daer in hy noch
heerelijker dan d'eerste gedient wien, en so hy zich, om slapen te gaen, verrrok,

'6 l¡onisch: hij braakte het voedsel regelmatig weer uit (omdat hij nier gewend was aan
de wiìn).
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seyde hy weer over.luyd, in't byzyn van dese twede lakay, zljn oogen op hem
slaende: "Och hemel zijt gedankt, dat ik de tv¿eede heb."
Deze lakay, gants vervaert, maekte de vreese aen ziin tv/ee mackers noch groter,
die besloten, dat de derde hem voor zijn beurt de derde dag zou dienen, en dat zy
op zijn aenbrengen besluyten zouden q¡at hen te doen stond. De nacht verliep,
de dag quam, en men dekte op nieu de tafel, en men diende hem als voren. De
Iuffer had zulk een sorg voor haer waerzegger, dat zy dikwils liet vragen, of hy al
wacker goe cìer maekte. De derde laka¡ die, hem dienende, van vrese storf, wist
niet wat hy doen sou, en t'elke mael als hy drinken eyschte, beelde hy zich in dat
hy hem met de vinger dreygde: want die vrese, die alreê gezet is, doet ons dikvils
dingen zien, die nimmer geweest zijn.
Zyn avordmael gedaen zí1nde, begaf hy zich zyn gebed te zeggen, en uyte, nâe
't einde van dat, overluyd: "O hemel! zijt gedanlt, ik heb de derde, ik begeer ter
werelt niets meer, ik ben nu vernoegt, G¡ mijn vrint," zeyð,ehy tot de lakay,'zeg
aen Mejuffer, dat ik morgen haer sal spreken."
Dese lakay dit alles aen zijn mackers verhaelt hebbende, hielden voor seker dat
hun dievery ondekt was, en dat hy 'er 's anderen daegs vroeg aen de Iuffer bekent
zou maken,'t geen hen deê besluyten van hen's morgens heel vroeg voor zijn
voeten te s¡erpen, hem de gantsche zaek te belijden, te bidden deernis met hem te
hebben, en van hem niet te beklappen'2, om àat zy ongetwtlfelt gehangen zouden
worden. Zy volbrochten dit in 't ontwaken van Heer Kriekje, die niets minder
dan zo goede tijding verbeyde; want alzo zytwilnverteert was, en hy 's morgens
niets van zijn goed cier maken gevoelde, verwachte hy niets dan de behorelijke
straf van zoo onbedacht een aenslag, waer van de waerheyt tot zijn nadeel
verscheen, en van goeder herten had hy wel met tv¡eehondert geesselslagen vry
willen wesen. Maer hy verwonderde zich wel dat hy zich, in plaets van straf, een
groot loon bercyd zag, met een achtbare luyster die wel ver zou bliicken. Hy
maekte d'ernstige op deze redenen, zeyde hen datse seer wel deden, dat zy hem
dese saek vrywi.llig ontdekten, hoewel hyze door de middel van zi.jn komst wel
wist: maer dat zy, zoo zy vergiffenis wilden hebben, zy hem al de bysonderheden
van deze zaekveruafen moestenr te weten vr'anneer, waer, en hoe zy dese diamant
achterom gehae.lt hadden, 'tgeen zy deden zonder hem een woort te lìegen, dat
Heer Kriekje niet weynig verblijde, die de diamant nemende, hem, in hun byzijn,
een Indiaensche haen'3 van den huise die hy merkte deê inswelgen; daer na nam
hy van de drie lakayen oorlof, na hen 't geheimhouden verzekert te hebben, en
sich by de Iuffer hebbende doen leiden, seide haer, dat zy de diamant op zulk
een dag op sulk een uur, in zulk een plaets, en in zulk een geselschap (geli.ik hy
van de drie lakayen had verstaen) verloren had, dat h¡ zo zy'er handschoen

'7 Verraden.

'3 Kalkoen.

Historiscb e polþsver hølen in h et tü dscbrift Volþsþ.und'e

uittrok, van 'er hand gevallen was, en dat een van 'et Indiaensche hanen, daer

voorby komende, hem ingeswolgen had, en dat, so men die alle voor hem deê

komen, hy hem kennen zou. De Iuffer verwonderde sich van deze redenen, om
dat al de bysonderheden, die hy haer verhaelde, waer waren. Zy beval dat men al

d'lndiaense hanen voor haer bracht,'t geen men dede.

Kriekje toen die, die hy hem had doen inswelgen, kennende, zeide; "Meju{fer, dat
is hem: doet hem de buik opsnyen, 'k wil sterven so gy hem niet vind."
De Iuffrou v¡as 'er niet traeg toe: zy liet hem de buik opsnijden, en haer diamand

vindende, rìep: "O, uitnemendewaersegger! o grote waersegger!" en kon selfs sich

niet onthouden van om zijn hals te vallen, en hem tot in haer kamer geleidende,

deê hem neffens haer ztj¿e aer''er rafel zitten, hem zo veel eer aen doende, of hy
d'eerwaerdigste man van de wereh waer geweest, en hiel hem meê t'avondmalen,
en in 'er huis te slapen, tot dat zy hem een eerlijke vergelding bereyd had.

\íeinig uren daer na quam de man van dese luffrou, die acht o{ tien dagenvan huis

geweest was. Zyvertelde hem hoe gelukl<tg zy haer diamand weer gevonden had,

door middel van een uitnemende waerzeggeÍ, daer sy dapper aen verplicht was.

Dese man, die ¡r'at looser dan zijn vrou was, kon zo licht niet geloven, dat een

mensch kon waerseggen, en gekte mef haer; maer zy vetzekerde hem de zaek met
so veel eeden, dat hy lust kreeg om hem te zien. Men ontbood hem, hy quam, en

hy bevand hem van so belachelijken wezen, dat hy de mening, die hy had dat zijn
vrou haer had laten bedriegen, versterkte. Men sond hem weêr in ziin kamer, en

de man gekte met zjnvrordatzy zo licht gelovig was: de vrou weêrstond'et met

diere eeden, zeggende dat hy't licht aen een ander ding beproeven kon, daer op

versteurde hen een Kriekje, met zijn schreeuwen, in de schoorsteen van de kamer

dezer Iu{frou. Een pagie met een end kaers bij de schoorsteen komende vond dit
Kriekje in een scheur, en gaf't aen dezen Heer, die het in zijn handen hebbende,

en van ziin vrou gequelt wordende, hier meê een proef aen deze waerzegget te

doen, met verzekering dat hy noch meer sou sien, dan zy 'er hem van gezegt

had, beval datmen de waarsegger riep, en terwijl men hem haelde, eischte hy twe
zilvere schotels, en stak dit Kriekje daer tusschen in, dat'et niemant zag

De waersegger komende, wiert van dezen Hee¡ dus toegesproken: "Nu miin
vrint, gy maekt hier de waerzegger en wilt voor zulk een gaery ik weet dat gy niet
dan een scherlui¡'t zljt, en dat gy 't niet doet, dan om elk te bedriegen: maer ik
wil nu zien wat'er af is; want zo gy my niet datelijk raet wat 'er tusschen deze

twee schotels is, zal ik u vijf honden geesselslagen doen geven, en beide uw ooren

afsnijden."
D'arme waersegger stond wel verslag eî, warrthy zagziin vont wisselijk ondekt:
't geen hem zijn oogen ten hemel deê heffen, en overluid uitroepen: "Ach arme

Kriekje, gy zijt gevangen."

'g Schelm, schar.uit, schobbejak.
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Hy wilde van hem self, die Kriekje hete, spreken; maer dese Heer die zi.jn naem
niet kon, en dese dubbelheyt niet verstond, geloofde voorzeker dat hy 't geraden
had; daer op de twee schotelen openende, en sich over de geest van dezen man
verwonderende, liep hem met open armen omhelsen, seggende: "Vergeef het
m¡ mijn vrint, ga, gy zijt de gaeuste man, die 'er in Europe is. Hy bewees hem
duisend vriendelijkheden, en hy wiert heerlijk te slapen geleid, en 's anderen
daegs zettemen een treflijk ontbi.iten, en men schonk hem goud en zilver, met
duisend bedankingen. Denk of hy niet geluckiger dan wijs was.

Uit: St. Nihløes-gift, Bestøend.e in bevallijÞe Kod.d.eryen, a,ertige Vooradllen,
vreemd.e Potsen, en oerd.ichte Vond.en (Amstelð,am, a" ú47) l:Iz. úz-r72.
Het vertelsel is, zeker wel eerst in de rSde eeuw, berijmd en in dien meuwen
vorm als mengelwerk achter almanakken opgenomen, geli.jk misschien ook reeds
met hetverhaal inprozawas geschied. In den almanakvormt het een afzonderlijk
katern van 16 bladzijden, met eigen titel.

A"I 164r
GELUKTE VAARZEGGERY
Van een BOER, genââmd KRIEKJE.

Slaande op het Spreek-woort:
Dat is meer Geluk als ìØysheyt.

ffignet: bloem- en vruchtenfestoen)
Gedrukt voor de Gelukkige.

ôñ hl2 ' h".i.t .1"..

Gelukte VAARZEGGERY
Van KRIEKJE.

Een Boer, die Kriekje was geheeten,
Dient zijn History niet vergeeten,
Voor die graag hooren een verhaali
Om, als de reden vaak wat schraal
Zijn, mee een woortje in te lassen
ln het Capittel, als 't kan passen,
(Na het gemeene Spreekwoort luyt,)
Hoor dan dees Boers History uyt.
H¡ hebbende veel hooren spreeken,
Door menschen die in wellust steeken,
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Van allerhande Lekkern¡
Van Haasen, Snippen, en daar by
Korhoenders, Duyven, en Patrijsen,

En al wat voorder is te prijsen.

Zoo roode als witte lekk're wijn,
Banquet, en wat meer nut kan zi.in

Op Koningli.jke groote Feesten;

Bekommerde zig op het meeste

Hoe hy zou komen eens te pas

D¿ar dit vol op te kriigen was:

Hy wilde dit heel graag verwerven
Drie dage, en dan ger-ust wel sterven.
Hy dagt dan een inventie uyt,
\Øaar door hy maakte vast besluyt,
\üijl dat de middelen hem ontbraken:
Eens tot zijn oogmerk te geraken:

En 't geen dat Kriekje voor zig nam

\Øas, dat hy al waar dat hy quam
De lieden al om zou doen weeten,
Dat hy was een die elks secreeten

Volkomen wist, en zeggen kon,
En de lVaarzeggery verston.
Dies liet hy zig, waar hy quam rijsen,

Vaarzegger noemen, waart te prijsen;
En dagte: "Komt mij ymant aen,

Die zal ik dat'lijk doen verstaanr

En wijsselijk te vooren leggen,

Dat lk zijn zaken niet kan zeggen,

En het onmogelijk my is
Te raden wat gebeurt wel is,

Voor ik drie dagen Yan te vooren
Ben getracteert, na het behoore'n
Eens Konings, met die lekkerny
Van Spijs en Drank, en wat daar by
Behoort." Hy dagt wis zoo te komen
Tot 't oogwit by hem voor-genomen,
En q/ilde ook alles onderstaan,
Al wiert de doot hem aangedaan:

Zoodanig sterk was zijn begeeren

Tot zulk een Koninglijk tracteeren.
Hy gaet met dit voornemen dan
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Aan 't reysen en waar dat hy quam
Lìethy't gerv1r zijns Konst doen weten;
Maar meenig die wel hun secreeten
Graag wisten, konden niet bestaan
Om zulk een kosten aan te gaan.

't Forruyn dar hem haar gunste roonde,
Bragt hem, in 't eynt, ter plaets waar woonde
Een Dame, wonder groot van Staat,
Die hem by haar ontbieden laat:
Ylanneer zy aan hem openbaarde
Een Diamant van groote waarde
Te missen, die ver.looren was,
En o{ hy konde op dat pas,
Haar zeggen waar die was gebleven,
Zy wilde rijk'lijk loon hem geven.
Hier op ga{ Kriekje ztîe ziî
Aan haar te kennen dat hy in
Begin by zig had voor-genomen:
En dagte nergens voor te schromen.
De Dame was hier mee te vreen,
En deed hem in een kamer treen
Vaar zy hem d,at'lijk deed tracteeren
Volkomelijk na zijn begeeren
Dog dit was de eerste avont maar,
Drìe volle dagen zouden naar
Malkaar dan volge n, was haar zeggen.
Naar 't avont-maal, ging hy zig .leggen

Te rusten op het Ledekant,
Dat hy aldaar gereet bevant.
Terwijlen hy nu lag te n¡sten
Zoo waren in een groot onlusten
De drie Lakeyen van het huys;
\Øant dese waren niet te pluys,
En hielden onder hen yerholen

Den Diamant van hen gestolen:
Zy spraken met elkaar daar van:
"lndien nu dees \Øaarzegger kan
Ons fout ontdekken na behooren
Zoo zijn wy aIIe drie verlooren. "
't Besluyt nu eynd'lijk dat men zouw
Eerst af-sien hoe het lopen wouw
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Als 's morgens was den dag gekomen

\íiert eene van de drie genomen
Om hem te dienen de eerste dag,

Heel magnifrek, en het gesag

Eens Konings aan hem toe te dragen,

Met Spijs, Drank, Spel, en wat behagen

Kost aan een Koning van een Riik,
En alles even pragtigliik.
De Knegt die hem die dag bediende
'Dflas nauw op zijn gebaarden ziende;

Hoe dat hy at, en hoe hy dronk;
Dus hy hem braaf de nrymte schonk.

Ons Kriekje, die alsoo te leven

Niet was gewoon en onbedreven

\ías in 't veel drinken, nam zoo veel

Dat het moest wederuyt de keel.
Versadigt zijnde, wild' hy rusten,

Terwi.ll hy die dag niet meer lusten.

Men wees hem dan zijn rust-plaats aan

\øijl hy het oog juyst quam te slaan

Op dese Knegt, als hy ging leggen,

En in zig zelfs dus quam te zeggen:

"Dit isse¡ al een af, God dank:"
't IØelk voor die Knegt een wond're klank
Te hooren was: Hy dagte waarliik:
"Hy wee! van onse stukken klaarlijk,
Hy geeft niet duyster te verstaan
Dat ik een ben die schult heeft aan

Den Diamant die is gestolen;
Nu blijft die zaak niet meer verholen."
Maar Kriekje zijne meening was

Fleel anders: hy dagt op dat pas:

"Dat 's een der Koninglijke dagen

\[aar in ik altijt had behagen."
De Knegt ging zig ten eersten by
Zi.jn Maats vervoegen, en hY zey

Hoedanig dat hy was gevaren;

\íelk mee geraakte in groot beswaren,
En zeyden: "'t Blijkt heel klaar daar ryt."
Dog eynd'lijk nam men een besluyt
Te zien hoe 't verder zoude komen;
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En wijl d' Ho{meester voor-genomen
Had elk een dag een and're Knegt
Te doen op-passen, was 't gesegt
Dat nu een van die and're beyden
Zig tot den dienste zou bereyden.
Als nu den dag quam weder aan,
Zoo is het Feest weer aangegaan,
Zoo triumphanr gelijk voor desen:
't Geen Kriekje heel vernoegt deed wesen;
\lØijl dat die tweede Knegt hem mee

Volkomen na genoegen dee:
Dus liep de tweede dag ten ende:
En als hy zig tot ruste wende
Zoo zey hy, met een bly geschal:
"Dit is, God dank, de tweede al."

Juyst ziende (zoo de Knegt vermoeoe.¡
Op hem; daar hy niet eens bevroede
't Verliesen van den Diamant,
\Øaer in hy gants geen arg en vant!
Als hy zijn tijt met vreugt maar spilde,
't Mogt eind'li.lk loopen zoo het wilde.
De Knegt, die gants in onrust was,
Ging aan zi.jn Kameraats, zeer ras,

Zijn wedervaren openbaren;
'l?aar 

doorse nog meer in bezwaren
Ge¡aakten als te vooren wel;
Dog maakten eynd'li.lk dit bestel;
De derde dag ook af te wagten,
\Øaar in de derde Knegt zou tragten
Te nemen al zijn doen in agt.
IØanneer nu was vergaan die nagt,
En als den dag weer was verscheenen
Ging men de Tafel, als voor heenen,
Weer dekken, en wiert de Knegt belast,
Dat hy volmaakt wiert op-gepast.
Die Knegt had egter, door zijn schromen,
De impressie zoo groot genomen,
Dat, zoo wanneer hy maar een glas

\üijn aan hem gaf, de inbeelding was
Dat hy hem als gestadig dreygde
Met zijne vinger. Zoo veer neygàe
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Hem zijne vrees: Die vaak doet zien
Dat in der daat niet komt geschien.

Als nu die dag mee was verstreeken
Begost hy zi.ln Gebed te spreeken,
En God te danken, voor al dat
Hy van zijn hand ondangen had.
Hy zijnde nu voldaan in allen,
Zoo liethy zig dees reen onwallen:
"Daar zijnse nu al alle dry
God danl<: ik wil ter werelt my
In alles nu gerust gaan stellen;
Mits my nu niets meer komt te quellen.
En gy," sprak hy tegens de Knegt,
"'k Versoek u gy Me-vrouwe zegt
Dat ik versoek de eer te mogen
Genieten morgen mijn vertogen
Aan haar te doen, zelf in persoon,
Zoo als ik altijt ben gewoon."
Als dese Knegt nu al die zaken
Zijn Kameraats quam kenbaar maken
Zoo o¿aarense alle zeer ontdaan,
En zeyden: 'Onse zaken staan

Hier zeeker slegt, en ons secreeten

Zal zeeker de \laarsegger weeten,
En onse dievery die is
Ontdekt, en zal op morgen wis,
Me-vrouwe klaar te v¡eten komer,
Hier dient een goede raat genomen."
Zy maakten dan een kort besþt:
Dat zy de garûse zaak regt uyt,
Hem 's morgens vroeg wilde openbaren,
Om dus hun agting te bewaren.
Zy quamen dan, na hun opset,
Des morgens vroeg al voor zijn bedt
Op hunne bloote kniên leggen,

En gingen d'heele zaak hem zeggen,

En gaven hem den Diamant;
Versoekend' hy hen in geen schant
Dog brengen zoude; wijl die zaken
Hen zeker zoude schuldig maken
Te werden tot de galg gedoemt;
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Dus diende het wel gants verbloemt
Te werden, was hun aller beede.

Ons Kriekje bijster wel te vreede,
Had zulk een djding d'heele nagt
In 't minste deele niet verwagt:
Hy quam zig, om zijn stout bedrijven,
Al een kastijding toe te schrijven,
Enhad zig al geprepareert
\Øel een paar hondert slagen weert,
Maar nu dit zoo quam te verkeeren
Voorsag hy zig een Man met eeren

Te blijven, en nog boven dat
Een goe vereering tot een schat.

Terwijl als Kriekje hoorde spreken
De drie Lakeyen hun gebreken,
Zoo steld' hy zig zeer statig aan,

En zeyd' hen: "Gy hebt wel gedaan;

Hoev¡el ik d'heele za¿k wel weete
Door mijne Kunst, niet te vermeelen:
Maar op dat gy nu wort verschoont,
Is 't noodig dat gy my Yertoont
Hoe d'heele zaak is voor-gevallen,
Te weten wâar, en hoe gy alle

Quaamt aan den Diatr:.anf, zoo waaftt
Zoo gy my dit te regt verklaart
Zoo zal rkr mrjn gunst beloonen,
Met u van alles te verschoonen,
Door eene list, daar uyt, met vlijt,
Te treklen, tot uw veyligheyt."
Waar mee zy waren gants te vreden,
Nu gaande in de Tuyn wat treden,
(Na zy 't hem hadde doen verstaan)
Zoo ziet hy eenKalkoense Haan,
Die hy den Diamant wierp vooren,
\íelk' hem op-pikten, en dee smooren
In zrlneMaag; dog sloeg naauw agt
lØie hy die hadde toe-gebragt.
Toen liet hy zig door die Lakeyen,
Gerust tot hunne Dame leyen,
Die hy deed openbaar verslag,
Hoe zy haar Schat op zulk een dag

En in haar Tuyn had laten vallen;
\Øaar was ontrent eene van alle
Kalkoense Flaanen, diese ras

Had op-gepikt, en nog wel was

Gewis in zijne Maag te vinden;
En wilde zy het onderwinden
Hem te geleyden tot dat Vee,

Hy zou haar aanstonts, op die stee

Die zelve Haan wel konnen toonen:
En wilde zy die niet verschoonen
Met hem te dooden, dathy haar
Zou toonen hoe hy zeyde waar.
Zy gaan dan na de Tuyn zig wenden,
En daar gekomen zijnde, kenden
Hy straks wel die Kalkoense Haan
Die had den Diamant ontfaan,
En zey: "Me-vrouw, is 't u behagen

Hem re doen doon, gy zult niet kJagen,

Dat zweer ik by mijn \Øaarzeg-kunst:
En vint gy 't waar, 'k versoek uw gunst."
Zy liet hem dooden op dees reden,
En als men quam de Maag te ontleden
Zoo vond men het Juweel daar in
't \Øelk zoo was na Me-vrouw haar zrn,
Dat zy riep .uyt, met al haar kragten:
"\Iaarzegger, gy zijt groot te agten."
Zy nooð' hem in haar beste Zaal
Naast haar te eeten 't middagmaai.,

Tracteerd' hem meer als hy was waardig:
En als het Avontmaal weer vaardig
Gemaakt was zat hy weder aan¡,
\Waar na men hem ter rust liet gaan:

Ter-wijl Me-vrouw hem tegens morgen
Een schoon' Vereering ging besorgen.

Mijn Heer die voor een dag of tien
Van huys was, en niet had gesien

lØat datter al was voor gevallen,

Komt juyst die morgen, onder allen,
\Øeer t' huys; waar aan Me-vrouw dit stuk
Verhaalt, en hoe het tot geluk,
Door een S?aarzegger dus gekeert was,
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Hy twee Porc'lijne Schot'len nam
Dáar hy het Kriekj" torr"n b".gde;
\íaar op hy de \laarzegger vergde
Te zeggen wat daar tussen was;

"Vant," zey hy op het zelve pas,
'Gy komt hier de \Øaarzegger speelen,

Het welk ik ten geenen deelen

Kan merken dat gy zilt; maar is't
Dat gy niet in uw Kunste mist,
En my kan zeggen dat ik vrage
Zoo staat gy mee in mijn behagen:

Maar zoo gy my dit niet en zegt,
Zoo hebbe ik u toe gelegt
U tot stok-slagen te bereyden,
En beyde uw ooren af te snijden;
Om dat gy een Bedrieger zijt,
En v¿eet door uwe listigheyt
Alsoo de lieden uyt te striiken:
Gy kont hier uwe kunst doen blijken."
Hier stont ons Kriekje heel bedeest,

En sprak met een bedroefde geest,

(Vol vrees om zi.jne straf te ontfangen):
"Ach! Kriekje, nu zijt gy gevangenl'
Maar hy dít van zig zelf verston;
\lant niemant zi.jne naam en kon.
Doe sprak de Heer: "Ik zie met desen,

Dat gy een Man zijt nooyt volpresen,
Die roem door gants Euroop' behaalt,
Om dat uw Kunste niet en faalt."
Men ging veel Schatten aan hem schenken,
En liet hem gaan. Nu kond gy denhen
Of zijn Geluk hier op dat pas

NieL meer dan zijne Vijsheyt was.

EYNDE.

Achter: d'Eraen Stigt. (Stichter\) Enhhwyser Almønøcb Op 't Jøar onses Heeren
1750, en d'Eroe Stigt. Arnsterdamse Almønøch voor 1751.

Behalve deze aan h€t thans nog onde.r het volk voortlevende vertelsel ten grond-
slag liggende lezing van het bekende sprookje, vond ik nog een andere rTde-
eeuwsche varìant.

\faar aan zy zeer verobligeert was,
Den Heeç wat grooter van verstaüt,
rVees dese dingen van de hant,
En gekte met \üaarzeggers zeggen;
Dog zy wist het zoo u}t te leggen
Dat het was eene zeek're zaak.
\Øaar door hy wensten het vermaak
Van hem te zien eens te genieten;
Dies zy hem voor hen komen lieten.
Den Heer bevindend' hem heel slegtl'
Van miner', en zoo a{ geregt
Op reden die belagch'lijk waren,
Dat hy niet anders kon verklaren
Of zekerlijk zijn Vrouw had haar
Bedriegen laten, dat was klaar.
Zy zond'hem dan weer na zijn kamer,
\Øanneer den FIeere veel bequamer
Zijn Vrouw belachgen kon, om dat
Zy zig zoo laten doekenF had.
Die egter bleef by haar gevoelen,
En zey, hy zou zijn lusr eens koelen
Met hem met de eene of de and're zaak
Eens te beproeven tot vermaak.
Ter zelver tijt hoorde hy zingen
Een Kriekje, daar zy altijt springen
Onder den Schoorsteen by den haart:
Hy riep een Kaegq die metter vaarr
Dit Kriekje vangen zou, kon 't wesen:
Die 't ook hem b¡agt, en na hy desen
Had weg doen gaan, drong hem zi.jn Vrouw
Nog aan hy een proef nemen zouw,
Dat hy nog meerder zou bevinden,
En dats' haar niet had doen verblinden.
Na 't sterk aanhouden dat zy dee
Zaghy geleegentheyt om mee
Eens te besien of 't ook zou falen.
Hy liet dan de \X/aarzegger halen,
En onderwijlen dat hy quam

r Eenvoudig, simpel,
I'Voorkomen.
J'Bedriegen.
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VAN MEESTER JAN KOEVOETS PROPHETIE AT 164r
Een zeker Landvoogt in 't stigt vân Munster wierde zi.,n wapen-ring gestolen, en
daar over seer misnoegt zijnde, dede alle vlyt om deselve weder te bekomen, ende
also hy verscheyden Scholten hadde onder zljn ampt, onder-allen een genaamt
meester Jan Koevoet, die wel een van de minsten was, líet alle zljn Scho.lten ten
eeten noden, om van haar te versoeken dat zy wilden alle vlyt aanwenden so
zy eenige Vagebonden mogten bekomen, haar wel scherp te ondervragen, of zy
eenig bewys wisten van den voorschreven ring: en meester Jan medegenodigt
zynde, zeide tegens zijn wijf: "Vy willen ook heen gaan, daar sullen we.l twee
of drie gerigten komen," ende daar zittende aan de maaltyd, quam een van de
dienaars, die den ring mede had helpen stelen, en bragt een gerìgt op de Tafel en
meester Jan zeyde tegen zijn wijf: "Ziet, w\jf, dat is 'er al een."
De knegt dit hoorende wiert verschrikt, en zeide: "\Øy zijn verraden, Koevoet
weet dat wy die ring gestolen hebben."
De ander zeyde: "Hy mogt de du1wel weten."
Hy wederom zeide: "Gaat gy heen en brengt ons een gerigt op Tafel, so sult gy
het wel horen," en hy dede also.
Meester Jan zeide: "\lijf, dat is 'er al twee."
De knegt quam weder, en zeide: "Hoe sullen wy het stellen? Hy zegt, dar ik de
tweede ben."
En de derde des gelijken.
Dog zy besloten een raad samen om Meester Jan op te eisschen, 't geense deden
en zeiden tegen hem: "Meester Jan, wy weten dat gy het weet, dat wy so ontrou-
wig met onsen Heer gehandelt hebben, doet so veel en gêeft ons raad, hoe wy
het best stellen sullen, dat onsen Heer de ring weder krygt, en wy aân onse eer
bl¡,wen?"
Meester Jan zeyde: "Kom, mannen, ik weet raað, gaat heen en doetse een Kal-
koense haan in de hals," hetgeen zy deden.
Nu de maaltyd ged aan ztjnð,e zeide den Landvoogt, waarom hy dese Scholten by
een hadde versogt, te weten: om den gestolen ring, begerende van haar alle datse
haar best devoirrr souden doen, om deselve *eder bekomen, datse beloofden.
Meester Jan Koevoet daar anrwoorde, zeide: "Ik ben met een helm geboren en
kan so wat waarseggen. Mijn gevoelen is, dat de Kalkoense haan hem in zijn
maag heeft."
Doen wiert daar last gegeven hem te doden, en den Ring wiert daar in bevonden,
tot grote verwondering van alle die daar waren, en zeiden: '\Øel meesterJan, bent
gy so een propheet?"
Vorders vraagde hem de Landvoogt, en zeide: "Meester Jan, mijn Vrouwe is

rJ Hun uite¡s¡e best,

Historische t ¡ olþsu erh alen in h et tij d scbrift Volkskwnde

zwanger; weet gy ni ef oI zy eenzoon of een Dogter draagt?"

Daar op antwoorde, en zeide: "So het Mevrouwe gelieft, so gaat de kamer eens

over," datse dede.

Hy zei wederom: "So 't Mevrou gelieft, kom eens wederom na miin toe," geliik
zy dede.

Meester Jan zeide: "In het heen gaan was 't een zoontie, en in 't'v¡eerom keren

een dogter."
En als de Landvoogdinne beviel v¡as 't een zoon met een dogter. Meester Jan
wiert doen voor een waarsegger gehouden'

IJît: De Geest oan Jøn Tamboer (Amsterdam, d'Erve vander Putte en B.

Boekhout, a" ry78),612. u9-tzr.

rr. Van de bezorgde Bruid AT r4to

782

Eene Dochter, die de Bruydt was, soude gaen tappen om den Bruydegom eens te

schincken. Sy blijft in den Kelder sitten dutten. De Moeder gaet naer haer sien,

vraeghde waer sy bleef.
Sy seyde: "Ic sitte en dencke, siet! Nu ben ick de Bruyt, men sal Bruyloft houden;

dat sal veel kosten. Het naeste jaer sal ick een Kint hebben, dat sal veel kosten.

Hebbe ìck dan niet te suyghen, daer sal eene Minnemoer moeten wesen; dat sal

veel kosten. Als ick al die kosten overlegge, ben ic sweer-hoofdigh."

De Moeder blijft oock by haer sitten suffen De Vader gaet naer haer sien; men

vertelt hem v¡at een wijse Dochter dat hy hadde; blii{t daer oock sitten peynsen.

De Bruydegom, niet s¡etende waer sy bleven, Sater naü sien, hem worden de

wijse woorden van zijne Bn:yt voorghedraghen.

Doch hy was wijser dan zy alle ende seyde: "Soo daer wat jongs komt, het sal

ghehouden worden."
Ãkoo quam Dochter, Moeder, Vader, uyt den Kelder ende hebben de surghe met

een Romerken afghespoelt.la Leert:

Menigh surghet voor een broot,
En de kant3t is hem te groot.

IJit: Den Vaecle-oerdryoer vøn de Sv;aerrnoed'içhe Gbeesten. Venellende Verma-

helijcÞe Klwcbtjens (Amsterdam, a" :'6zo),blz. r r3. Eene wijziging hiervan is:

,o Begriip: ze hebben de zorg met een goed glas weggespoeld.
¡¡ Korst (van het brood).
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Sulwel af krijghen, waer mede ick een paer lustighe Peerden sal koopen, met de

welcke het Lant gheploecht zijnde, vele vruchten sal gheven. Dan sal ick goede

daghen hebben, danssen ende bancketteren ende met mijnen Man eens lustigh
omspringhen."
Dit segghende sprongh sy op; daer vielen de Eyeren, sy was lustich bedoyert,

ende heeft van alle hare ydele voor-rekeninghe anders niet ghekreghen Leert:

Menigh Rijckdom sich belooft,
Ende craus¡t van armoed 't hooft.

rJ,it: Den Vaecþ-¡.terd.ryver van d'e Sutaermoedighe Gheesten (a" 16zo), blz. u1
vlg.

AT r4to

EENJONGE DOCHTER,
Zynde aen een Iongman verloofd, wierd van'er Bruydegom verzogt; des z¡ om
hem eens te beschencken, mer een kan in de kelder gaat. Hier vàltze in ztlck
gedachten, datze het opstaan vergeer. De Moeder, ziende darze niet weer quâm,
gaat' er by, vraagenð,e waar zy zo lang bleeÍ.
"Ik zìt," zei z¡ 'en denck: Nu ben ik de Bruid. Men zal Bruilo{t houden; dat
zal veel gelds kosten. Het naasre Iaar heb ik een Kind, dat ook veel van doen zal
hebben. Heb ik dan geen zog, zoo zaI 'er een Minnemoer moeren zìjn, ð.at zal
veel kosten. Als ik die kòsten overleg, dan ben ik dapper swaarhoofdig."
Hier door was de Moeder zo geraakt, datze by de Dochter neerhurkre.

P: _%d*, r19t welnig verwonderd, loopt al zijn besr nae .t biervat, zeggende:
"ìØel, waar blijfje doch zoo verbransr36 langì"
Daar op de Moeder de wijsheid van 'er Dochter verhaalt; des hy ook, in achter-
docht rakende, de hand onder 't hooft lei, en op de keldertrap zitten ginck. De
Bruidegprn wist niet wat hy hier van zou maken. Endelik voegt hy zich mee in
de zorghoek. Flukx doet de Moeder een lang gesprek van heur Dochters wijs-
heid. Doch hy wat lichthartiger, dan een van hen a1len, zei: ,.Ik weet eer het kint
koomt, zoo veel te winnen, als het in zijnjeugd van doen heeft; oud zi.jnde, mag
het zelÍs raden."
Hier mee- heeft hy de zottebollen uìt 'er d¡omen geholpen, en de zorg met een
roemer aJgespoelt.

U-ít: De Nieøzae Vaekoerd,ryaer, of: Ned.erlønd.se Verteller (Amsterd.am, a" ú69),
blz. 484 vlg. Vergelijk voor verschillende varianten r,an het verælsel in andére
talen de lineratuur bij KöHLER, 1l/_ Schriften I, blz.8r vlg., zt7 vlg.,266.
De Hollandsche lezing is de tegenhanger van een ander, inzonderheid door La
FoNTAINE'S Íabel La Laitìère et le Pot au løit algemeen bekend geworden oud
verhaal, datin Den Vaeck-aerd.ryaer van 1620 onmiddellijk op heibovenstaande
volgt (in De Niewrae Vaøkaerdryzer is het weggelaren) en dat ik hier derhalve
ooK oveflteem.

,AT r43o
Een Boerinneken hadde een Corf met Eyeren op haer Hooft, gingh naer de
Marckt, ende maeckte dese rekeninghe: "lck sal dese Eyeren verkoopen ende
daer een Schaep met koopen: daer hope ick een jaer soo veel voordeels by te doen
dat ick daer een Koe voor sal krijghen. Daer sal ick dan Calvere ende alderhande

ró Ve¡duiveld.
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6.

Registers

6.r. Register op verhaaltypen

De verhalen worden per vo.lksverhalencatalogus geadministreerd. Na het

typenummer en de omschrijving uit de catalogus volgt steeds het verhââlnummer
in deze teksteditie: 3: r r4 staatvoor hoofdstuk 3, verhaal nummer r r4, en 4:34 staat

voor hoofdstuk 4, verhaal nummer 34. Hierop volgt het ID-nummer (ceonor3,
BoEKVo43 etc.) zoals het verhaal dat heeft in de Nederlandse Volksverhalenbank
fw¡) van het Meertens Instituut. Zie: www.verhalenbank'nl.

verh. nr

A'l a22r





AT CBOEKT ç6

CBOTKOI

AI CBOEK

CBO

ÀT c!9F.K217
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N

AT

,{T

3|2a cBoEKtSl
.:.ii:lr'r:r.::.:,:l:rrìt:::r'r:ll,.:::'lL:iiiiô'..:.',,,,î:..'..,. i71,i.i1ri

3:6r CBOEKjTí

AI

AI

AT
Vrouwen(t¿¿o-¡ç¿¡)
Ar r4ro_ ' (cÍevá¡ Ehìe) .ãtl:i::i:j:alll¡ji:iÌl¡i¡l :li:Ì:.,,jl.].'j:Í:r:::¡ijl.Þi;

AI

Cleve¡ Maiden Alone Kills the Robbe¡s

Gø.ppig oerbaø|, moy (noo-zooo)

ATIf2

.{T r t2

ATI
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,{T 20

ÄI

AI

A'f 2o

AT

AT 201o

AT

AT

AT

AI

,{T

ÄT

CBOEKT22

CBOEKT

CBOEKf 9I

CBOIK2

CBOEK

AT

Ät

ÄT 20

AT2

AT 22(o

A'l 212o

ç-r.9
CBO

Xl2

AT 212o

CBOEKI6I

AT 233 t (Tales Filled with Contradictions) l:ror cBoBKtoT

4:roo

\DK o2378+
'..,::ñ:(;õ4ìll

\DK osr 8c+ BOTKVI26-2

VDK I,I f 9A$

\aDK r r rqÁ+

\DK I

i SINUR'
SINUR oor r

SINUR

SINUR o I I9B
':!.It.{-t'J¡l

CBOTK2



8oo Vene lcultaar in N e d.er land

ooer demonen (¡-¡oo

SINSAG ool r

SINSA.G oo ì I

SINSAG oo6 r

SINSAG oI6I

CBOEK22T

SINSAG o I

SINSAG 02

SINSAGo4oT CBOnKoor

Registers 8or

SINSAG o4o r

SINSAG o4o4

SINSAG 04r

SINSÀG 04

slNsAG 04to
Slñs¡q:.¿iì,é
SINS-A.G 04to

SINSAG o4to
i.:st¡¡j¡qôliii.:

SINSAG 04 f 6

SINSAG 0477
:.,qlNt4éórl&r,1:l

SINSÂG o48I
rri+{9{qô4ìq.ili

SINSAG 0486
l3iñs.4c.ló_418.,6.4:l

SINSAG 0486

cBoEKr60

l:36f CBOEIq2S

iriss-- . . cloEK46r I

CBOEK2

!¡ry9+9 0487

SINSAG 04ö7

SINSAG

SINSAG 0489

:1iNi40a;i8t:
SINSAG 049I
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SINSAG ofor

SINSAG

SINSAG of r

SINS,{G

SINSAG

SINSAG

SINSÀG

SINS.\G

SINS.{G

SINSAG

SINSÄG

SINSAG o r 86

SINSÄG

SINSAG

SINSAG

SINSAG

SINSAG

SINSÀG 062I

SINSAG

SINSAG

SINSAG 0823

i.!Nr4ç,:Þ8ãt:

Duieelsagen (8¡ t
snc,rcoSSr 1D
sINsAGoSSr lD

.::sñsÀõô8.82,-,
slNs.AG o882

:a,s0fr4G--o..8iõ::
SINSA.G o89I

::i_r¡r94ç.:ó_8ii:ìl
SINSAC o9o2

SINSAG 0906



SINS,{G I

SINSAG I

SINS-A.G r33r

Verte lcubuør in N e d.erlønd 8ot

eiserne Dame 'f:M 26o2 (Spotnaam voor naburig dorp of hun inwoners) Tj62 cBoEKt4S

Bouwsagen (z7ot-275o)-' "-'-.*lffi¡Wi, ü*!aglëi¡tl$:ü&$ã*ãÏ{flffis*j¡
ScbatsaRen (27 t r -2ioa)- - ''ï,ilïi

,

:

Sage (z5or-5ooo)
Oorsþron gssapen (z I o t-¿6ao)-. 

...:

Sagen oøer de nachtmerrie (z9s t-jooo)
ñt*C**i¡1¡¡r¡ii:*íï:

Sagen oøer de øeerwolf $oot - 1o5o)' . aî:trili*åîii1ï¡iã;i:¿.ì::i'¡.,ât:
Søgen ooer d,e Þaboøter botr - Jroo)

#l,iìt;'::'i:n;iî1l:r,:,,ì:¡,::

Sapen over sþokerii (¡¿or-szao)
'rM"r4oz (DékìrideriChrik) i¡L:ili¡r,l::Lilìil;
TM J4o2 (De krnderschrik) Jit32 CBOEKI89

Sasen ooer nalooÞ (i7ot-4aoa)

Tu-nømmers Volþso eú aLenbønþ Me e*ns Institøøt

TM 26or

TM 260r

TM

TM

TM

TM

TM

'IM 26a2

TM

TM

TM

TM

Sapen rond zieþte en dood lqor-45oo)
rv 43oi.. . (Persoon kan¡ìer ste{.êO.-iitt;ïlli'.1¡n!:*:$$-í8"qäìliîi&--P.Btig;::



TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM4

TM

TM
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CBoEK4l9

Sagen o<ter de daioel (¿sot-¿zoo)

SaRen ooer God en godsdienst (¿zot-¿qoo)
-......-.

Ongeclassifceerde sagen (4go t -5ooo)
rrø+S.Ci. .' : (SchriËJren iiideís. ziangerscþ4p) . . .. j,JZg.. çÞaq54r1
TM 49ol ((JphanBen van de nàgeboorte van het paard) ,t248 CBOLK r 86

Legende (toar-6aoa)

Stadssage (6oor-8ooo)
...

Moppen (8oor-9999)
rulojo (Incesr-moppen) 3tj3| cÞgE!(3J6.
TM Sott ( ' lk neem hem zoals 're valr") J:t9 CBOÉKt82

Geen verhaaltype toegekend.
verhaalnr, \/\.8

îrî.i:ii,i:!aåt;trr¡ì:â¡'.ÞÞf ã,git!:-:r
\it7 CBOEKTSoj:re cBoeK;Bi
tt6z CBOEKo¿o

:r¿l*åi6lî:t:î¿ïìì]i,þìr.Þ!;dâ
\i84 cBoEKorS

::,:af,:ii:. ji8:6j¡:.il,!::lt:þj-qÉ^n
1i9 r cBoEKo4r
3,i"a croex.rfi

verhaal¡rr. \\'B
t:r t8 cBolKtstj:t-6r caolrí já
t:r8t cBorKoT2j'r9i6 cBoEK4;9
\ir97 CBOIKToSjtz"6 cøozs\aÇ
\i2o7 CBOEKtfoj:r'6 ceoexiíz -3:zz8 cBoEK4r4



8o8 Ve rte lcwhuar in N e d,er knd,

ó.2. Register op namen

Aafjes, J.D. (corresp otdent): 77
Aamsveen: r3 ¡
Aangebreide Kousen (spotnaam voor inwoners

van Hoogezand en U¡e[erp): rJJ, 14t
Aardmansberg: 723
Aarschot:432
Abrahamr 48r
Abram: 2.54

Acad.e¡niscb e Vertellingen: 473
Achterse Hoei 283, 7r9
AchtJ<ante Boer: 679, 68r
Adat t49-3t3
Ad.agia: 7t
Adam. 449
Adammer brug: 69¡
Adriaan (huis van): 94, zo8-2o9,276,376
A|rrka: 7 5 4
Alasverusje: 398, ¡7¡
Aierleggers (spotnaam voor irwoners ven

Meeden)r r33, r4¡
Aja* ry6
Akkermans: 463
Alberecht (knecht): 4z¡
Albertoom den Dekker: 366
,Ali Baba: 644
Alix van Gulik: zie Gulik, Alix van
Alkmaat 47, r73, r74, 2\2, 28t, 329, j42, 429,

tb9, t90
Allart, D .: 469-47t
Ällart, Johannes: z9r
Allemarelsel: 56, r4r
Almelo: ¿o6
Almelose Beetwonel: zo6
Altijd-dragen (wager'): 

1 z6- 1 z7
Altijd Recht (krrecht): 326-327
Altijd Trouw (vrouw): 3u 7
Ämbt Hardenberg: 79
Ameland: 5o, 26 4, z7r, 43a, 7 \7
Amerika(ans): 44, 47 3, 6ro, 65o, 67o
AmersfoorÍ 59,89, zoo, ¡zt-122, 46-418, 586
Amersfoortse Berg: 9r
Ame¡sfoo¡tse Keientrekkers: 89, zoo, 3zr1zz,

$6-4J8
Amsterdam: 4, 33, 5o, 56, 69, 77, 8r, 87, 89, 97,

ror, r3r, r38, f4t, r tr, \72, t73, tg4,215,23o-
23t, 232, 233,247, 2t6, 29o,29t,293, j\3, jzr,
324, 34r, 376,184, 187, 39o, 393-394, l9t, 4or,

4o2, 43t, 437, 458, 463, 467, 468, 473, 477, 525,
577,6or,629,686,694,7o8, n\ 7 t2

Ams¡e¡damse Koeketeri 89, 23r, 47 J
Amsterdamse Stoepschíjter: 4r, 395
Anb¡eide ÉIoazen: zie Aangebreide Kousen
Andersen, H,C.: ¡r8
Andijk: 443
Anûa: r l,8-r 4r, j42
Ânne:98
Anonymi (anonieme correspondenren): 39¡-443
Antigoon: zie Druon-Antigoon
.A.ntonius: zie Sint Anronius
Antwerpen: z3r,43z
Anno etp s Cløcb tb o e cle.. 7 3o
Annøerps Liedboeh: 4
Apeldoorn: 59, 278, 279
Apeldoornse Keienrrekkers: 278
Apenluiders (spotnaam voo¡ inwone¡s avn

IJsselstein):89
Apollonia: zie Sint Apollonia
Arabiè: 716,74t,743
4.,--" /a,,"h-"ì.,,^
Arbuchim: 43¡
Arc, Jeanne d': 3o7
Arendfie): 6r¡
Arends, Gerrit Arends: z6-28,185
Arends, Kornelis Arends: z6
Arendschot: 432
Arkemheense polder: 78, 7rB
Arnhem: 33, 49, 5o, 96, rrz, t77, 29r, 19t, 44t,

447, 448, 45 5, 461, 475, 5zz
.Arnim, Achim von: ro
Arns:736-743
-A.spot (spotnaam voor inwoner van Sassenheim):

t86
Assen: ¡o, 264
AssendeHr 4Sz
Baak:278
Baard' ijk 294
Baarschers, H, (correspondent)l 5o, 77-8t, 717,

718,727
Baarslag, TL.C, (correspondent): 8r-82
Backer - Buteur, JJ. (correspondente): 8z
Bafloo: 46, 47
Bakker, Cornelis (correspondent, verzamelaar):

z8Jo, 3t, )6, 46, 47, 5o, 54, 55,66,68,83-85,
292, tt8, ,62, t9\ e.v., 644 e,v.

Bakker, Kees: 7o8
Bakker - Posthumius, G. (correspondente): 8¡-86

Registers 8o9

Bakker, Voutje: 6¡, 88

Bakx, Marie (correspondente): 87
Ballum: 273
Bartholemeusje: 398
B ataøi.scb e Arcadiø: 7r9, 7 29, 7 3a, 7 3 r
Bathmen: ¡o, 5 z, 16 5, 167, 368, 369, j7a, 37 2, 37 3
Bebel, H.:73o
Beek: 278
Beekho[:368
Beekhuis, H,: 244
Beekse Heiknuppels: 278
Beemster: 378
Beer (spotnaam voor inwoners van Marken): r¡r
R... ¡/"r-';Þ.^--.\. . "
Beer, weduwe De (correspondente): 87

Beercel:433
Beerta: r33
Beertaster Knullen: r33
Beersel:433
Beets, (De): 83, t97, t 98, 6t 5, 627, 68 j, 69 4, 699,

7o3,745,712
B eets, A. (correspon derr et taalkrtdige): 6, 9, 49,

65,88, 464
Beets, Nicolaas: 6, 17,49, 88

Beets Dirkszoon, Jacob: 694
Beets, Sijmen: 694
Beerwortels (spotnaam voo¡ inwone¡s van

inwoners van Almelo): zo6
Begrn: 444-445
Begon:444-445
Beiiers, J. (correspondent): 88-8 g

BelIen: 156, zt9, zzo, 285, 486, 95, t37, t78, t79
Bekkum, J. van: 3, 4, 5, 6, 7, 9, ro, 25, 32, 33
Bekopsnijders (spotnaam voo¡ inwo¡ers van

Surhuisterveen): r33
BekcbcheþÞe Jonher, De: 71r
Bellemans, Daniêl: 76o
Bemekom: 324, 699
Benaingbroek 8¡
Bent, PL.C. van der: 49, ¡9
Bereid (meid): 4oo
Beren (spotnaarn voo¡ invoners van Menaldum

en Marken): r33, r5r
Berg, C. van den (correspondente): 89-9r
Bergeik: 429
Bergen: r4z
Berget op Zoom: 259
Bergeroth:4rz
Bergh, L.Ph.C. van den: rr, r9

Bergschild: zoz
Bergom: 2.r8, zz.t
Berkhout:7o4
Berlage, mevrouw (correspondente): 377-378
Berlicum: r33
Berlicumer Flonden: r33
Berlijn:3o8
Bertagie,P.:73t
Berouw (vrouv,r): 399-4oo
Benha:342-343
Beschrijøi.ng van het eiknd. Goed.ereed.e en

OoefhÞÞee: 4o3
Bessembinders (spotnaam voo¡ inwone¡s van

Muntendam): 14¡
Besthenen:382
Betje: 5o,264-266, z7r-272, 398, 575
Betuwe.77
Beugen: z9¡
Beulingprikkers (spotnaam voor de inwone¡s van

'Warmond): r86
Bever-wijk: rz5, rz6, r3z, r36, 186, 589,727
Biggen (spotnaam voo¡ de inv¡one¡s van

'Wieringen 
en Egmond): 39¡

Bijbel:. 245
Bischoff, C. (corresp oná.erLt): 9t9z
Bit Een Bitje (geit): 43r
Bit Maar Toe (koe): 43r
Blanke Modder: 323
Blaauw, A. (correspondent): 48,92
Blaauw, J.: 48
Bladel z8z, 7zo
Blauwbaard: ¡3 r
Blauwboksems (spotnaam voo¡ inwone¡s van

Spijk): r45
Blauwe Gerrit: 169

Blauwvingers (spotna¿m voo¡ inwone¡s van
ZwoIIe): zo6

Blokr 7oB
BIokzijI: 6o, 3oz
Blokzijler Katten: 3oz
Boccaccio, G.:459
Bodenheim, N.: r4, r¡
R^-/L^.\ /L^.\. ,-. -^^
Boekenoogen, Agatha: I
Boekenoogen, Gerrit Jacob: passim
Boekenoogen, Hendrík: 3, 4, 25,13
Boekenoogen, Jan Gerrit: 4
Boekenoogen, J.G.E.: 4
Boekenoogen, Johanna Geertruida: 4
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Boekenoogen, Lukas Fredrik: 3

Boekenoogen, Lukas Fredrikjr.: 4, z¡, 3z
Boekenoogen, Sara: 4
BoeÞ. øat Trijntje Sold.aats, Het: 26,6y e.v.

Boers, B.:4o3
Boeskool (spotnaam voor bewoners vân

Oldenzaal\ zo6
Bogaers, A.: 673
Bokkenezen (spotnaâm voor bewoners van

Nijmegen): z3r
Bolk,J.:437
Bolte, Johannes: 36, ¡68
Bomtnel:77, tz3
Bommelerwaard: 379
BontePaard:372
Boobetje: zie Oud-Bovetje
Boon, J.M.H.: 48
Boontje ror-roz, r57, z16-2r7, 294-295, 327-128,

384,718-761
Boosman. R. (correspondente): 94-96
Bordigher: 4oo
Boringa, Rinnie (correspondente): 96-97
Borne: r35,2o6,384
Bornse Meelbuil: zo6
Bosch, Den: zie Hertogenbosch, 's

Boswolven (spotnaamvoo¡ de inwone¡s van het
Gelderse Diermen): 278

Botkoppen (spotnaam voor inwone¡s van
Durgerdam): r76

Bouckenoghe, Joos: 4
Bouvie, Sofie (corres ponð.ene): 97-99
Bovenlander (hannekemaaie4 P oep): 62.4-625, 7o4
Bovetje (Boobetje): zie Oud-Bovetje
Boxmeer: 294, 295
Bramer, Neeltje (correspondente): 99-ror
Brammert: r ¡8, y4-j35, 645-647
Brandende Berg: r6¡
Brandert: zie B¡a¡nme¡t
Brandstichters (spotnaam voor inwone¡s van

Stolwijk): z8¡
Brcderc, G.A.: 526,732
Breen, J. (correspondent): ror-ro4
Breen, AJ. van (correspondent): rc4-to6, 569
Breeuwer, Piet: 3

Bremert 8¡ 377-378
Brentano, Clemens von: ro
Brepols: 16, r7
Breskens: rr4
Bnelle. 246, 258

Brink, De: zoz, zo4
Brink, J. ten: 37
Broekermeer: 679
Broeker \4nken: r5r, r76
Broekhuizen, G. (correspondent): 47, ro6-ro8
B¡oek in lü/a¡erland: 28. 3o, 83, 84, 8 ¡, r 5 r, r 76,

277,292, tg\, t93 e.\.
Broenje (hond): 6¡7
Bron,De:279
Brongers, E.G.M, (itzenð.ster): 27,385, 486
Brouwer, dames: zzz
Brouw.ershaven: 249,292, t58, j62
Brouvrershavense Gar 4oz
Bruggersteeg: r3¡
Bruijn, JJ. (correspondent): ro9
Brr:inisse: 249
Bruinisser Klokkedieven: 249
Bruintje (beer): 348
Brummel, L.: 33
Bruning, J.A. (correspondent): ro9-r r r
Brunswijker, Alben: 366
Bnssel: 299,663-664
Bùckler, Johannes: 68r
R,,ìì¡qln¡r. r-t a,1 1.1

Buiksloter Huisvinken: r 76
Buis (spotnaam voor inwoner van Vlaardingen)r

473
Bulgarije:478
Buntman: 16¡
Rnntm¡¡chcro.rÁ.
Burg, Den: 39¡
Burgh, Albert Coenraets: 469
Buuren, Marie van (correspondente): 49, r r r-r rz
Buuc zro
Calais: 731,716,74o
Calvijn: 5 3
Camerø Obscøra:88
Cappelle, A.M. van (correspondent): r rz, ¡42
Carmagnole:393
Ca¡touche: 68r
Castricum: z¡o, ¡66
Cecilia (takje van): ro¡-ro6
Cedar Rapids: ¡o, r34
Cedrea (bloempje van): r99
Celia (kruis van): zro-zrr
China: 7 5 4
Christiaanse, M.B. (correspondente): rr3
Christus: zie Jezus Christus
Claessen, Jan: 394

Chra: ¡tt
Clcment Marot: 16, 69, 6ro, 7 57
Cock, A. de:486 e.v,74t,7t4,7 t7,76o,77a
Colombijntje: ¡75
Conscience, H,: r8, r9
Conste om d.en Vryen Þost te krygen sonder Gheh:

68,48a
Co¡nelis, mevr (cor¡espondente): 17, rr4-t24,

tt4, t6t
Corrodi, A.: 492
Cramer, Andries: u 6

Daan,Jo: 8, 9
DalÍsen: ¡1, 369, 37o, J7\,322, j7t
Damasko: 57,61, 66, rt5, tt6, t48-r54
Darniaans, Lexien: 48
Damiaans, Truitje: 48
Daniate:744
David, Davidje: t4t, z7z, z9z,38t, 472
Davo: zoz, zo1

Deenik-Bronner, mevr (correspondente): rz¡,
589,69r,727

Deenik, dochter (correspondente): e5-r12, 589,
69r,727

Deinse, PS.L. van (correspondente): r3z-r33
Dekker, Albertoom den: 3,66
Delden: zo6
Deldene¡ Kv¡ekve¡schudde¡: zo6
Delftz 47, 59, 17 4, z 5 5, zB 5, 47 3, 7o7
DeHse Kalverschiet erc: 59,285, 473
Delfzljl: 48, :.46
n--L --f ¡.- R.-- ,4.
Deventer: ¡3, zor, 2o2,365, 366, 367' 372, 39o
Dialect oan Oød.-Beierhnd, Het: 245

Dickma-Van Loosen, A. (correspondente): r 33
Dreperweet: 367, 374
Dieren:4o3
Diermen: 278
Diermse Boswolven: .278

Dijkerhoek 37o, 37 2, 37 j, 37 5

Dijksterhuis: 244

DikdaH, Dukdalf, Dikkedalf, Dikkeledalfje (kalf):
62, t7z, t74-171, zao, 289, 32t-327, 331

Dikkebuiks (Dikkeboeks) avond: 366
DiÞ Trorn: ryr
Dirksland: 279
Dissele: 79
Doedyns, H.r 734
Doemke: zie Duimke

Dokkum: r96
Domburg: r 36
Domme Hans:3o9-3rz
Dood, de 567, 568
Doodstekers (spomaam voor inwoners van

Eenrum): r33
Doornspijk r6¡
Do¡drechr jo, 24t, 28 t, 1'3\
Dordtse Schapendieven: z.8 ¡
Donherbos: 367
Douwelskolk (Douwelderkolk): 3 76
Draak, Maartje: 34-3¡, 36
Drachten: r 33
Drachrster Kalverstaarten: r33
Dragen(-Dragen) (wagen): 399-4oo, 425
Drente, Drents: ro6, r58, 2r8, 332, 384, 486, 529'

tjt, t17, t78, 579, 646, 647,7t6, Vt9
Dreumel:293
Dribbel, vrouw: r58-r6o
Dic Aannerkelijke en Seer Rampspoedige Reysen

door Lìjfland, Moscoøien, Tartaren, Persien en

Oost-Indien:435
Driebergeri: ¡7,343
DrieI:379
Driessen: 69
DroefliÞen Strijt, Den: rc, zt
Drongelet 64, zz3

Dronlen Gerrit 6or-6o¡
Dronrijp: r33
Dronrijpster Ossen: r33
Drosterpad:273
Druon-Antigoon: 432
Duimke:486
Dtrts: 39o, 467
Duitser: 256, 624
Duitslandr zzr, 3zz, 3 4j, 349, 63t, 6Jt,7o2,7r4
D øizend-en- één Nacht: 6 44
Dukdalf (kalf): zie Dikdalf
Dvgetð.am'. q6, 277
Durgerdammer Botkoppen: r76
Durgerdammer Spie ti\geteßi 277

Duyvis, Job: z¡
Dwingel 3zz, 323
Dykstra, T.R.: r r
Dykstra, Wi: ú, 36, 49r e:l.,7t8,76o
Dykworcels (spotnaam voor irìwoners van

Langeweerd): r33
Ecbo des Weereld,s, De:68o
Edam:84, 176, 2.49, 335, 473
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Edammer Kaasboer: 473
Edammer Kaaskoppen: 249
Eùnrd: 149-15r
Eekmaat r34
Eenrum: r33, r56
Eenrumer Doodstekers: r33
Eerepels van de hoogte met langnat (spotnaam

voo¡ de inwoners van Oudeschild): 395
Eersel:3or
Egmond: 91,429-43o
Egmonder Biggenr 395
Eierleggers (spotnaam voor inwoners van Medum,

Meeden): r33, r45
Ekampr r33
Ekamper Knollentrekkers: r 3 3
Elderink, J,A. (correspondente)r r34-r3¡
Eldert (en Brandert): zie Elle¡c
Elde¡tsveld: zie Ellertsveld
Elf¡ib: zie Tientooq en Elfrib
EHrinkhol PF. van (correspondent)r r 3 ¡
Elias: 62, 84, 248
Elie: 62, 44
F,llert: r 58, 334-315, 645-647
Ellensveld.: 3 3 4- y 5, 6 46
Elsje;345-347
Engel, Engeltien: tl-t2, jr7-12t
Ergeland.: 37, 4o, 45, zzr, 67o, 7 r 9, 7 3 5, 7 37, 7 4o,

74r,742
Engels(en), Engelsman: 5r, z7¡, 3o8, 471,739,74o
Enkhuizen: 86, ro9, r 31, 1 42, 7 1,4, 7 3 t
Enkb øizer Almanaþ: 68, 469, 7 5 4, 78 5

EnÞbøizer Coørant: 418
Enschede: ¡o, 1J2, t34, r351J4r
Enscheder Esch: r34
Enumatil: 146
Epset )62-j68
Ermelo: r6¡
Erpelo:374
Esveld, (van)r 436
Esveld, H.V van: 437
Evopa: rro,776,785
Eva: 449
Evangelien øand.en SpinrocÞe: z3-z 5

Eybergeql.E. 'var.: 437
Eyndoven, Godschalc Rosemondt van: z4
Eysker, G. (veneller coll. Bakker): Zo¡. Zor, Z¿o
Eysker, H. (verceller coll. Bakker): 598, 7rz
Eznge: 26, 27, j81, 486
Facetiaet T3o

Farmsum: r46

' ¿uõL\¿n/. )/, //, Lz)-L¿+\ /u\
Feen, J.P. van der (correspondente): r 3 6-1 3 8

Fenix: zie Phe¡ix
Ferwerda, M.A. (correspondente): 56, ry9-4r
Fib(e)lion (krrrisje van): 44, 46,6o,87, r33, z9r,

18t-382,397
Fideldideldom (krui sje ..ar): yz-3 j3
Filistijn (kruisje van): e47
ìl:-^-^--^tl^. --- _ _,

Finsterq/olde¡ Turken:. 133, t4t
Fléhite q7
Flessendieven (spotnaam voor de Vlissingers): 337
Flip:48u
Flishoek: zie Vlishoek
Floris ende Blanceflerti t,2t-22, j4
Foelie (hond): 8z
Fontaine, J. de la: 788
Fortunatus: ¡7, ¡58
Forruyn, Cornelis: 744
Francken, J, (correspondent): r4z
Francq van Berkhe¡ l.Ie: t, 473,732
Fra:akr4k: 3 5 4, 63r., 7Jt, 739, 74a, 74j,7 j4,764,

76t
Franeker: 7zz
Frans(en): r97, 438, 446,469-47t

Fies: zB 5 -zB 6, 287, 36 4, 45 z
Fieslard: 96, zo7, 28 t, 42r, 444, 446, 45 5, 46 t,

723
Følco de Minstreel: t9t
Gabrielse, Christiaan: r97
Galathee, Galathea: zr9
Galgelappers (spotnaam voo¡ inwone¡s van

Leeuwarden): r33
Galgenrak: z8¡
Galilea (meer van)r 244, 58o
Gaper (spotnaam voor inwoners van Gouda): 473
Garderen: ¡o, 79, 8o
Garnwerdr r 13, r45
Garnv¡e¡der Go¡tvreters: r33, r4t
Gast, M, (correspondent): r4z
Gaøen øan de Mild,e St. Marten:69,77o
Geef Me Toe (koe): 167
Geen talent?: ttt
Gelder. Agatha Maria van: ¡
Gelde¡land: oy 445, 452, 476, 5zz, 542, 548, 57r,

574,7oo,7t7,7tB
Genoveoa:32

GenÍ zr r
Géraldine: 55, z.z7

Cerechr (k¡echt): 4oo
Ge¡manen: 38-4o,45-46
Gernaniscbe Mytben: V9
G er rit(- b aas): 7 7 o - 7 7 t
Gerrit, Dronken: zie Dronken Gerrit
Gerrits, Egbert: 36
Gesta RoÍtanolttrt 697

Gesloten Steen: r68
Geurts, -4.H. (correspondent)r r43
Gezelle, Guido: 6
.Gids, De: 13,33
Gietersche Kwakers: 3oz
Giethenen:382.,383
Giethoorn:3oz,7rB
Gijsje de Spin: zie Spin, Gijsje de

Ginniken, Charles van (correspondent): r43

Gladhakhen (spotnaâm voor ins/oners vari
'!Tinsum): I3 3, r4¡

Gladoren (spotnaam voor inwoners van Twisk):
249

God: 78, rzz, rz6, t3t-t12, r5z, 295-298, 1oo,
j6j, J94, 4oo, 423, 444, 623,7o5, 716,763

Goed Bescheid (meid): r49-r 5o
Goedereede: ror,279
Goede Vrijdag: 4o¡
Goeree: 4oz
Goeverneur, JJ.A.: r69
Goliath: r4
Goor: zo6, 372
Goor, Van (scheepstimmerwerf): uo8

Goorse Meerpoet: zo6
Goossen:48o
Golwretefs (sPotnââm voor inwone¡s vat

Garnwerd): r33, r45
Gorczakken (Gortpeûseq sPotnaam voor de

inwoners van Sloten): 39¡
Gotda: 285,335, 473
Goudse Gaper: 473
Goudse lJssel: z8¡
Graa{f, H.C. de (correspotdent): r4i,-r44
Graafschap: rr3
GraiÍ zie Griet
Granada: 764,768
Grave. 341, 4o4
Graveland, 's-: zor
Gravenhage,'s-: to, t t, 227, 3i7, 4o2, 417, 449r

459,465,477, 568, 576

Creete: 3o¡-3o6, 139-54o
Grenzeloze Plas: r35
Grevelingen: 4oz
Grieken, Grieks: rto, 196 

'
Griep (diender)r 316
Griepskerker Smalruggen: r45
Griet: r5z, 49t-494, 592-591
Grijpskerk: r45, r46
Grimm, Jacob en

6r,68,69, r4t, z9r,384' 486 e.v,734,735,743,

754,717' 763' 772
Groeq }Jeintje: 7o6-7o7' 724
Groene Mof: zie Han¡rekemaaie¡
Groenland:4r9
Gronau: r3z, r34
Groningen: to, r32, r47, r7\, 243, 244, 29o, 291,

387, 39o, 39r, 393, 483 e.r,6lr ev
Groot, H,B. de (correspondent): r44-r46
Groothuizen: 378
Groot Klouwenbergr 368
Groot, Neeltje (correspondente): r46-r47
Grootoog:286, 5rz-5t5
Groot Schermer: r99
Grote Kerk (Haarlem): 387
Grote Klaas (Kloas): t77, t\z-rt9, iio
Grouwman, F,G. (correspondente)l r47-r5o
Gn:ttenpikkers (spotnâam voor de bewoners van

Brouwershaven): 249

Gulik (graafschap): 3 z3

Gulik, Alix van: 323-324
Gutsje (tnr oep): z7 z - z7 3

Haag, Den: zie Gravenhage, 's

Haansien mit de peerdepoote (duivel): 3r8
Haarcrt 291, 1or
Haarlem: ¡o, rz5, 176, zoo, z3r, 277, 38o,386'

387, 4a6,744
rJ---l------....,^.
Flaarlemrne¡meerse Meerbonken: 39¡
Haarlemme¡meerse Turfkluiten: 395
Haarlemmer Muggen(koppen): 176, z3r, 277

Haas, A. de (correspondent): r5 r
Haegse Mercøriøs:734
Halbertsma, Eeltsje: 39o
Halbertsma, J.H.: rr, 36
Hall, Cato PE. de (correspondente): \tt-trt' t29
Handstokken (spotnaam voor inwone¡s van 't

Z*d):45
Handwerpen: zie Antwerpen
Hannekemaaier: z3o-23t, 624-625
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Hannes: zie Hans
Hanninlsteeg:368
Hans, Hansje, Hannes: rr8-r2o, t98,558-56t
Hans Onversaagd: zie Onversaagd, Hans
Hardenberg: ¡o, 79
Harderwijk 65, 88, \2t,2rt,4oa
Harlingen: r33
Harlinger Tobbedansers: r 3 3

Hasselt: zro
Havixhorsr 716
Hazekamp, J.O. (correspondent): t16, 486, t78,

t79
Hebel, J.P: 39o
HedeI: y9
Heel-en-hal{ (kalf): 4z ¡
Heemskerk, J. van: 7 19,729, 7Jo, 71\,7¡'4
lleerenberg, 's: zrr
FIee¡ma van Voss Lesturgeon, LJ.

(correspondente): t j I - t 6o, 6 47
Fleeroma, K.: I
Heiknuppels (spotnaam voor de inwoners van

Beek):278
Heilige Geest: 4¡¡
Heilige Land: 295

Hein:69¡
Heinsius, J.:9
Heinenoord: 246
Hekkerr 368

Helderse Kraaien: 39¡
Heldring, O.G.H.: 437
Helge, M. (correspondenre): r 6o-r6z
Helias: zie Zv¡a¿nridde¡
Hellenendse hei: 283
Helvoort: r14, ¡54, 56r
Hendrik: .z r r
Hengelder rVind: zo6
LI---.1^, ,,. ,^< .-a
Hengelose Poepen: 278
Hertogenbosch, 's-: 48, 39o
Henog øan Brønsøijk: 6 3t
Hessem: ¡3,372
Heteren:77
Heurck, Emile vanr 16

Heveskes: r46
Hietknappers (spotnaam voo¡ de inwone¡s van

Vorden): 278
Hildebrand (pseud. N. Beets):88
Hildebrand (spookje) i 17 t - 17 2, 244, 29a

Hildebrands, Jacob (Jacob HiJlebrandg: r7r - r 72,
244,29o-29t

Hillebil, Hillebedril, Hillewil r¡2, 263, 398
Hillebrand (Oude): 6z¡-6u7
Hilleb¡and: zie Hildebrand (spookje)
IliI\egond: 276
Hille¡r'il: zie Hillebil
Hilversumr 87, zz6
Hindostan:3o8
Historien ofte Practyhe der Dieoen: 68t
Hoboken:43.2-433
Hoek, A. van der (correspondente): r6z-r63
Hoek, Villem van der:7o8,723
Hoeksta, L. (correspondent): r63-r64
Hoevelaken: 8o

Hoffmann von Fallersleben, A.H.: ro, rr
}Ìofunaq'Jvtie:697
Hokes (Hokus): \16, r\7, tt2-tr3
Holda: 37,4o
Holde(r)debolder (wagen): r49-r¡o, 388-389
Hollaod: 43 r, 448, 4 58,4$,467
H ollän d.is ch e Vo lla slie der: rc
FIoket: 37o, 172, 373, 374
Holter Höfken: r34
Holysloot: 2.77

Holysloter Oliekoek u 77
Honden (spotnaam voor inwoners van Berlikum):

r33
Hondenhangers (spotna¿¡n voo¡ de inwoners vao

Voorburg en Leiden\ 186, 471
Honigh, C, (corresp onð.er.:t): ú4-169
Honigh, M. (correspondent): r7o-17r
Hoofddorp: r8¡
Hoogeloonse bos: z8z, 725
Hoogeveen: 3r9
Hoogezand: r45
Hooglanders: 278
Hoogwoud: 86
lloogzandster Aangebraide Kousen: r4¡
Hoorn: 8¡, 86, t98, zo6, zo7, 249, 387, 694-697,

1ff -f. a fÁ, 1,^

Hoornse Roetmoppen: 249
Hossebos (os): r7z
Hottentot:263
Hout, Jan van: 473
Houtdrager (wagen): j3r
Houtman-Honingh, M. (verteller coll. Bakker):

629,722
Huinen: 79

Huis met de Hoofden, Het: t6, rt8-i4\, 4a2.
Huisvinken (spotnaam voo¡ de bewoners van

Buiksloot): r76
Huizenga- Onnekes, E.l.:26, z7
Huizinga, J. (correspondenr): r7r- r7z
}lutzrm: 452
Hulleman, Gerrit: 367
Hulsel:283
Hulshorst: 165

Hunsegoo: 483, 63r
Hümen Seyfriù zz
Huth, \(/. (correspondente): r7z
Ierland:4o¡
Ierseke: 249
IJssel: zo4
IJsselbrug: zoz
IJsselstein:89
IJsselsteinse apenluiders: 89

\zer:96-517
IJzeret l1andl. r4z

IJzeren Ridder: 6¡8-6¡9
Ilpendam:659
hge: 248-249
lnstituut voor Nederlandse Lexicologie: ¡o
lowa: ¡o, r34
kma 314162
Irmerence (gans): 43r
Jaaiersbregje: zie Jagersbrugje
Jaaleje net zijn Fløitjet ry
Jaap (ezel):6t5-6r6

laapie:398,575,576
Jacob (Meester): zie MeesterJacob

Jacobs, Hendricks: 394
Jacobs, Jacomyntjen: 394
Jagersbrugje: 68o

Jan, Jantje: 5o, 6o, 6r, 83, 96, ry3, r36-r37, t,4r,
r46-r47, r5t, 17z, 18z-185, r87, 2t2-2r4, 233-
214, 237-243, 264-266, z7r-272,136, 377178,
4jz-4r), 466-467,476, 49t-494, tt9-j22, j36-
5 37, 56r- 562, 57 5, 592-593, 618, 6zr, 699

Janman, Janrnainje: t 17- r t8, 214-217, 286- 287,

398, 525, 528, 53r-535,677-68r
Jan net den Bochel: ry
Jans, Mary: 394
lan Tamboer: 16, 68, 69, 444,76J,78 /
Jarsen: 372,371
Jantien: ¡o6, ¡4o
Jantje: zie Jan

Jantje van Schevelingen: 8r

Jan oan Beoerley: zr, zz, z5

Jan zonder Angst: 343-34¡
laopie. zie laapte
Jaopik, kleiner 718, Zr9
Jaopik (Meister): zie Meiscer Jaopik
Jaopiks, Janr rr-t2, 3r612i
Japar:754
lelmer,Ttíen: 271

Jenneke: 4o r

Jericho:4¡4
leruzalen'. 296, 469
Jesebil: 4o6
Jezus Christus: r5, 52, tz6, 243,2.9.5,296, 3ot,

373, 432-43j, 4j6, 444, 469, 472, t66,568, t&o,
t8r,6ro

Jochem, Baas: zoo-zor

loffer zor.der Kop: 3t z.

Johannes (de Doper): zr r

Johannes (de Evangelist): zrr
Johannot, T.: 639

Joling, .A.J. (correspondent): 67, t73, 574

Joman, A, (correspor'derLt): 47, 173-176

Jong, Dora de (correspotderte): 176-177

Jonge Lezer, De: t74
Jongen geheeten JacÞe,
JonÞerboe¡ De: 39o
loopte:398, 575, 576
joosje: 62, zoo-zar
Joost: rz3-r24,271
Joosten, Jan: r89

Joovie: zieJoopie

Joure: 38o
JozeL 296

Judas: 5 8r

Judasboom: ¡8r
Junius, S.H. (correspondente): 57, r77-185, 1zz,

t48
futje: \,377178
Kaampe Knollen (spotnaam voor Steenwijkers):

302
Kaap de Goede Hoop: 754
Kaasboer (spomaam voor inwoner van Edam):

473
Kaaskoppen (spotnaam voor bewoûeß vârr

Edam): 249
Kaarje (metd): zt3, 247
Kabeljauwplaat: 4o3
Kaducks (vrouw): 332

Van den: 19, zz
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Kakel, G.J,M. (correspondent): r8¡-r86
Kalff, C.: r r, 17, 384
l(âlls: zle \-âlals
Kalis, A. (correspondente): r86
Kalveren (spotnaam voor inwoners van Vechel):

29t
Kalverschieters (spotnaam voor de inwone¡s van

Delft):59,285,473
Kalverscaarten (spotnaam voor inwone¡s van

Drachten) r33
Kamp, Jan: 3o7-3o8
Kampen: z3r , z6t , 3o5 , 4a9, 5 39, 7 31
Kamper Uien (spotnaam)r z3r
Kanrregien r.uul (Karutege Yol): z6t-262, 5 37- 539
Karcl:735,74r,742
Karellr': q7
Karnemelksbrug: 4oo
Kasteren, J.P. van (correspondent): r 86- r 87

Kastrikum: zie Castricum
Kater, A.: r¡r
Katje Matje: rrS, tz9-t29
Katrijn: 48r
Kattegat: 327
Katten (spotnaam voor Blokzijlers en inwoners

v¿n Zuidhorn en het Westerkwartier in
Groningen): 6o, 14¡, 3oz

Kauwit: zie Ruige Kauwit
Keeren, De: 695

Keesr z8o,28r,584, ¡8¡
Keesje: zie Keutje
Keetje: zie Keutje
Keibuters (spotnaam voor inwoners van Tilburg):

29t
Keientrekkers (spotnaam voo¡ inv¡onets van

Amersfoon en Apeìdoorn): 59, 89, zoo,278,

3zr-322,416-438
Keienvreters (spotnaam voor inwone¡s van

Arnhem):39¡
Keìstraat: 437
Keizer: 376
Keizersgracht: ¡6, r38
Kempen, CJJ.H. van (correspondent): r87
Kerkrade: r43
Ketel, A.P (correspondent): r88-r9r
Kerelkoekshaven (sporna¿m voor Ui¡dam): ¿77

Ketelschieters (spomaam voo¡ de inwone¡s van
Uithuizermeeden): r45

Keuchien: zie Keutje
Keuchje: zie Keutje

Keulen:298
Keurnan: zie Keutje
Keuteldoemke: 484-485
Keutje (Keesje, Keetje, Keuman, Keuchien,

Kercl¡e): 6z,89-9r, 9z-94, 96, 99-ror, t oz-ro4,
t6o, t9t, t94-19j, zzl, 224-225, 212-2J\,27j-
276, 363-364, 4ro-4r i, 42t-429

Keyser, Aug. C. (correspondent): 69, r9r
Kieviet, CJ. (correspondent)r 49, I9r-r94
Kikvorsen (spotnaam voo¡ inwoners van

Rijkevoort):295
Kinder- und Hausmärcben: ro, 26. 58
Klaarq¡ate¡: 8o
Klein Duimpje: t 56, 2.34-237, 484-486
Kleine Klaas: r77, tt2-tt9, t3a
Klein Ko busje: zie K obwje, Klein en Kleyn

Kobisje alias Koningh sond,er Ond.erzøten
I(ein Nuland: 368
Kleinoog: 286, ¡rz-¡r¡
Klein Veldermaor 367
Kleyn Kobisje aliøs Koningh sonder Ond,erzaten:

6ra,7t7
Klinkerhof: r97
Klinkert, H.C. (correspondent): r94-r9¡
Kloasl. 237-241
Klokkedieven (spotnaam voo¡ inwoners van

Bruinisse):249
Klokkeluiders (spotnaam voor inwone¡s van

\festerlee): r4¡
Kløcht oan Oene:759
Klul'ver, A.: 9
Knaben Wønderborn, Des: to
Krappert, L. (corres pond,en): 37, 4o, 41, 49, 196-

f97
Knijp In De Mouw (vrouw): r5o,4o8
Knollen en Citroenen, Souøenir de Kewtis t I s 9:

64,68, 469-47r
Knollentrekkers (spotnaam voo¡ inwone¡s van

Ekamp): r33
Knullen (spotnaam voor inwoners vân Beerta):

r33
Knuppel: uoo-z.or
Knuttel, J.A.N.: 9
Kobisje, Kleyn: zie Kobusje, Klein
Kobusje, Klein: 8¡, 6ro, 7¡7
Koedijk 99
Koeientillers (spotnaam voor de inv¡one¡s van

Oegstgeest): r86
Koekange: 47, ra6, to7,7t6,7t9

Koekeloer(i)e, Koekeloeris, Koekelekares,
Kokelekane (haan): 17z, 174-175, 388189, 4o4,
43r-432

Koeketers (spotnaam voor Ämscerdammers): 89,
z't,473

Koeleschieters (spotnaam voor Zuidveners): 3oz
Koerkamp:372
Koersbaas:37o
Koevoet, meester Jan: 786-787
Köhler, R.: 486 e.v, 735,754,772,788
Kok, C.B.: 437
Kok, Jacobus: z9o
Kollewijn Nzn, A.M.: 437
Koning, N.: z16
Koningstafel:8o
Koninklijke Bibliotheek: 3o, 33
Koog aan de Zaa* 28, \,94, zz6, 4r9,7o9,724

Kooldewei, De: 367
Koole, M.C, (correspondent): r97
Koolhaas (spotnaam voo¡ de inwoners van

Lochem):278
Kool met Krenten (spotnaam voor inworers van

De !faal): 39¡
Kooltje-Vuur: rarto2, tj7, 2\6-2t7, 294-29j,

327-328, 384,7 58-763
Koopman, Trijntje (correspondente): r98
Koopstra, Ren. (corresponderte): r98-r99
Koosje: z8¡
Koppetje (eend): 434-43t, t74-t7t
Konenkorf: 469
Konjakje: z9
Kozakket: 56r-162
Kraaien (spotnaam voo¡ de inv¡one¡s van Den

Helder):39¡
Kraaikoppen (spotnaam voor bewoners van

Oostwolde): r4¡
Kralingen: z7¡
Kramer, Piet: 7o8
Krar.s. 367
Krelis:338-339
Kriek(je) (boer): 6 r 3 -614, 772-78 5

Kriek, S. (correspondent): r99-zoo
Kriel(e) (hen): 387-389, 4o4, 429
Krrjnl. 46, 47
Krom, Der 68o
Krommenie: r46,3,¡z
Krommeniedijk 4o6
Kruiken (spotnaam voor inwoners van Tilburg):

29t
Kuil, de: 169

Kuilenschieters (spotnaam vgor de ins¡oners van
Ztidveen): 3oz

Kuipersdijk: r3¡
Kukelekaan (haan): 62, r48-r5o, r58,399-4oo,

424-42t
Kwadijk: 16o, 196
Kwakers (spotnaam voor Giethoorners): 1oz
Kwallen (spomaam voor bewoners van Texel): 395
Kwekverschudders (spotnaam vooÍ inwoners van

Delden): zo6
Lambooij, A.C.G. (co¡respondent): 2oo-2or
Lammers, Evat 36T
Lammers, G. (correspondent): zor-zo¡
Lange,Det 466
Latgebrcg: 9r,7o8
Lange Lente: z8o-28r, t 82-t83
Lange Steert (paard): 43r
Langeweerd: r31
Langeweerder Dijkwortels: r 33
Lange Winter: zie Lange Lente
Larrgstraal. 294
Lapper, Jannes de: 316
Lavlllard,E.: 37, 4oz
Leentje: 96, t4t, r87, r94,233-234, 29\-292,39t
Leeuwa¡den: r11, 244, 186, 446
Leeuwarder Galgelappers: r33
Leibnitz, G.\ùli: 469
Leiden: 4, 5,6,7,25,28, J\, 32, 44,5o, 6¡, 88, 9r,

rr3, t94, r96,25o,2t8, 329, 4ao, 4a9,4$, 444,
446,448, 449, 45o, 451, 4t2, 4t4, 4t t, 4t6, 4t7,
458, 46o, 46t, 464, 473,474, 47t, 476,477, 478,
479, 6ao, 6o1, 62t, 68 r, 689, 69o, 7 r j, 733

Lete:273
Leidse Hondenhangers: 473
Lekkere Knollen (spotna¿rn voo¡ bewone¡s van

Nijmegen): z3 r
Lekkerkerker, B. (correspondent): zo¡-zo6
Lelie, Lila, Lilie: 62, r 44, r7o, 278
Lelieblank (en Rozerood): 58, 347-349
Leøen en Bedryføan Kkas Vaec:68,48o
Leøen en Bed.rijf oan Clement Marot, Het: zi.e

Clement Ma¡ot
Levendaal: 4oo
Levi: 461
Leo:' 62, 248-249
Liebig, J.: 44r
Liefde, J,L,F. de (correspondent): zo6-zo7
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Lieffeþhen Parad.y s-oogb el, Den: 7 6o

Lienden: zro
Lres: 414, 574-575
LÍa: zle Lelte
Lilie: zie Lelie
Llrnburg: 179, 58t,723
Linger zo9
Linde, Chr. v.d, (correspondent): uo7-zo8
Lins, de: 294
Lissen, -4.S. van (correspondent): zo8-zo9
Lob¡ichon, T.: 6rz
Lochem: 278, 376
Lochemse Koolhazen: u 78
Lodder, lan: 7o6-7o7
Lo ð.ð.er, P iet: 7 o 6 -7 o7
Lomp-en-plomp: 6¡o-6¡r
Londer: 3t5,738-742
Loo:. 9, 366, 37 5

Loop-maar-toe (koe): 3z¡-327
Loosduinen: 5o, 52,68, 253

Loots jr,, JJ. (correspondent): zo9
Louise: 3 5 4-362
Lovertjes, Zingende Spl.rngerÁe. 7 3o, 7 3 4-7 3 5

Lucìler: z5o-21r, ¡64-565, 567
Luijerland: 414, 585
Luther, Maarten: ¡3, 372
Lutjen Kloas: zie Kleine Klaas
Lrtter: zo7, z5r
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: 7, 14,

t9,2r, 3o, tt, 32, J3
Maas:67r
Maasland: j2, 68, 2t3, 2r8, S7t, j72, 7o7
Maast¡icht: 5o, 186, 122, 121
Maauwen, Geert de: 3 19, 3zo
Macedonië: 296
Machar'delboom:' 6¡ 467
Maclaine Pont, M.\Ø. (correspondente): 49, zo9-

2lt
Magdalene:336
Maidener Aierleggers: r45
Mainz: 68r
Malegijs:7o5
Malmberg, Joanna (correspondente): 2r r-2r2
Mandings,J. (correspondente): urz-zr¡, 59o
Manenblussers (spotnaam voor Middelburgers en

Mechelaars): 23 r, 337
Màn-neke: 3 67
Mannhardt, \L: 4o,45, 7r9
Mala: zzz, 294, 295-297, 6ro

Marie:98
Malìjgien: 3o6, 54o
Markeloo:375
Matken: r5r, t96,7zr
Marker Beer: r 5r
Marlof, S,H. (correspondent): z I s-z I6
Marmelinlc 3 67
Marokko:719,74o,743
Ma¡olde: zie Olde Ma¡olde
Marot, Clement: zie Clement Ma¡ot
Masþer øande Wereldt af-ghetrocleen, Het:758
Matthijs, Sinte: r63
Matthiisen,Jan: rt
Mechelen: z3 r
Medemblik rz¡
Medum (Meeden): r33, r4¡
Medumer Eierleggers: r33
Meeden (Medum): r33, 14¡
Meelbuil (spotnaam voor inwoner vân Bome)i

zo6
Meerbonken (spotnaam voor inwoners van de

Haarlemmermeer):39¡
Meerpoec (spotnaam voor inwoner van Goor):

za6
Mee¡tens InstituuÍ 29, )o,3r, 3t, 58,61,69,75,

44, 385
l\/t^.*--. ÞT. -^ '- '^
Meester Jacob: ro8
Meierij:44o
MeisterJaopik ro8
Meister Ketelschieters: r45
Melissant: 4oz
Menaldum: r33
Menaldumer Beren: r33,

Mephisto(pheles): 77
Meppel: 3oz, 327, 716
Meppelerdiep: zo8
Meppeler Muggen: 3oz
Meulen, J. ter (correspondente): z. r6-zr8
Meulen, R. van der: 9
Meulen, T.G. van der (correspondent): 49, zr 8-

222
Metten (spotnaam voor inwoners van Pekela): r4¡
Meyden, v.d. (correspondent): 221

Meyer,'üI.: 469
Meyster, jonkheer Everard: 436- 437
Mheen:78,7r8
rÍ;,t.1.ll,,"^. e. ,,a ,,-
Midsland: z7¡

Mientje:4¡8
Mietje: 136- ry7, r 46-1 47, 2t 2-2\ 4
Mijnsheerenland: 246

Millenaar, J.E. (correspondente): 64, zz3

Minervl. 69
Minnebroeder: 296

Modders: 332
Mof: 4q 256

Moler'. 374
Molenberg, Johanna: zr6
Monnikendam: r5r, 176, 196

Monnikendamme¡ T¡oeteÍ.eßr r 5 t, \7 6

Monniketroeters: r76
Monq Pol de: 384, 486 e.'r., 743, 7t4, 757, 76o, 77o
Moordenaar (Moordrechtenaar): 285

Moordrecht r88, z8¡
Moortjet 7j2
Moppen (spotnâam voor inwoners van \Øeesp): 89

Moryerland:79 74o' 743
Mormonen: 1r3
Moskou: ¡6r-562
Moulijn, P. (correspo ndert): zz4-zz6
Mozes: 445, 447, 454, 4t6, 46J' 47o,478
Muggen (spotnaam voor de Meppelers): 3oz
Muggen(koppen) (spotnaam voor Haarlemmers):

t76,23f,277
Muider spieringen: 89

Muijs - De Vries, S.M. (correspoûdente): 226

Muller, J.Wi: 7, 8, 9, 23, 34, 384
Mr¡nsteri 786
Muntendam: r45
Muntendamme¡ Bessembinders: r45

Naa¡den: ¡¡r
Nâatje:68o
Nadort,Jaap: 6¡o
Narcissus: 196

Nasreddin Hodja: 598
Nassau-Siegen, prins van: 482
Nathan:464-465
Navorscher: 264, 443, 629

Nederbetuwe: 4¡9, 6 96,7o3,7o5
N ederknd,sche Sp eaator: 469
Nede¡landsche Volksboeken: zr -23

Negenwekers (spotnaam voor de ins/oners van
Noordwijk): r86

Nes:273
Neuilly: ¡o, 364
Nibelungen: zz
Nir- d.erknd.isch e Sagen: rc

Niehove: 146

Niemeyer, G. (corre sponderte): zz6-zz7
Niet, M. de: 32, 33
Nieuwediep: 9r, 289

Nieuroe Moeder de Gaics, De:73o,744
Nieuwendam (aan hetl\ 176,68t,686
Nieuwendammer dijk: 686

Nieøute SnaÞeryen:77o
Nieuwe Tonger 279

Nieuwer-Amstel: zr ¡
Nieøzoe Vaehoerdryø er 68-69, 788
Nieuwezijds Voorburgwal: 3 r 3

Nieøws øan de Dag: 37, 44, 1o4, 136,4oo' 44o
Nijkerk 78,7rB
Nijl: 744
Nijman, J.: r74
Nijmegenr t69, z1t, 478
Nimmerdor:437
Noever:37¡
Nooitgeboren, Abram: 4r9
Nooiwervaard, Hans: 7 5 8

Noordwal, Cornélie A. (correspondente): 49, 5¡,
68, zz7-21o, 576

Noordwieker Rötten: r 4¡
Noordwijk r45, t86, 463
Noordwijker Negenwekers: r 86

Noordzee: 324, 629

Nooteboom, Auguste (correspondent): z3o-23 r
Noppen, J. (correspor.dertc): 4z- z3 3

Norg: jj4, 184,646
NRC: 46, 44o
Nuland, Klein: zie Klein Nuland
Nusal{, Sint (kaþ: 167

Nyland: 3 7z
O, A. (correspondent): 233-234
Obergum: r4¡
Obergumer Vitborstjes: r4¡
Oegstgeestr r 86

Oegstgeester Koeientillers: r 86

Oisterwijk:293
Okkenbroek(er Enk), ñz' lZ+
Oksen (spotnaam voor inwoners van Dronrijp):

tt3
Oldambt: 442, ¡8r
Oldehoof: 244
Oldehove: 146

Olde Marolde: r13
Oldenzaal: zo6
Oldenzaalse Boeskool: ¿o6
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Olde ToooerheÞse, Dei tr, 3\t-32t
Old Hag: 7r 5

Oliekoek (spornaam voor inwoner v¿r

Holysloot):277
Ommelanden (Groningen): 483
Ommen; ro8,38z
Onnekes, Johannes: z 6-27, 49, 6t, 66, 68, 2J4-244,

442,486 e,v.,63r e.v,

Onversaagd, Hans: 8 ¡, l t +-Z SB

OrzeYader: 252, 449
O oievaat, Herk: 7 o 3 - 7 o 5
Oomkens, A. (correspondent): 244
Oostburg: r36
Oostenrijk rrr
Oosterbeek 395
Oosterhuis:374
Oost-Frieslandr 624
Oosthuizen: r9r
Oost-Indië: 466, 6ro, 628, 629, 6 5o
Oostwolde: r45
Oostwolder Kraaikoppen: r4¡
Oostwoud: r ¡r
Oostzee: 4zz
Op-en-doe (koe): r ¡8
Openluchtmuseum: 3 3
Ophem, Pier 86
Ophersder: 97, 696,7o3
Oprecht (knecht): r99
Opperdoes:379
Oppidum Batavorum: r69
Opprel, A, (corresp o r'dert): 49,245-247,33r
Os, burgemeester De: 6or
Osje-boe (koe): 4z¡
Ossenwaard: zoz, zo4, zo¡
Oud-Beierlar'd 245, 33r, 332
Oud Bovetje (Boobetje): 

5 5, 6 3, 68, zz7 - zz9, 1 98,
t7t-t77

Oude G¡acht: ¡68
Oøden ltaliaenscben Smit, Den:73o
Ouderkerk aan den [sel: z8¡
Oudescbild:39¡
Oøde sprooÞjes øit zterre land,eni 2a9
Ordkarspel: 47, 176
Oud-Leusden: ¡86
Ouwerling MJ.M. (correspondent)r 247
Overijssel: 5¡ zto,366
Overstichtr 77
Paardenplaar 4o3
Paddenburg, 'M van: 68r

Paddenpoel: u ro
Pallandt van Neerijn er', baron', 77
Pallas (Athene): rro
Pameyer, S.C. (correspondent): 247-248
Pans Fløytje: 48o
Paradijs: 4r¡,418, ¡8¡
Panjs: 5a,3r4,164,39o, 415, 469, 585,739
P at ektet, T trytj e'. 7 o 5 - 7 o 6
Pauluswegelingr r97
Peaux, A. (correspond er.te): 248-249
Pekela: 14¡
Pekeler Metten: 145

Pelikaan (haan): ú6-167, 3 z5-3 z7
Pels, C. (correspond eír.)t 249-zra
Pen, K. Johan (correspordent): z¡o-25r, 566
Peperstraat:449
Perrault, Charles: 32, 732
Pesse: 319
Peter:1o5-3o6, 14o
Petronel: 39r
Pecrùs: tZ, 83,84, t26, 244, 272, 429-43o, 432-431,

4t7, 4t9, 477, 565- 566, 567- 568, 18o, 58r
Peulenbuiken (spotnaam voo¡ de inwoners van

Roelofarendsveen): r 86
Phenlx,Yogel.735-741
Philédon, kruis(je) vat: 87, 197
Pbilenon 568
Philipota, vrouwe: 3zz
Philip:276
Philips II: 764
Pielijntje: zr¡
Pier, Kees de: 97
Piet(je): ry9- 4q 3 98, 4oo, 5 7 5

Pieterburenr r33,244
Pieterbuurder'\Øitboksen: r 1 3

Piet Ophemr zie Ophem, Piet
Pieter, Sint: zie Petrus
Píeterke:34r,593-594
Piggelmee:6r
Pingel: 62, 4o6-4o8
Pisuisse, C.$0. (correspondent): z¡r-z¡z
Platte Tys: 678-68r
Playerøater, Cløyte øan: 6z8
Plech:47r
Poedel: uoo-zor
Poep (Duitse seizoensarbeider,'Bube'): 624-62¡,

744
Poepen (spomaarn voor de inwoners vân

Hengelo):278

Ir^i'¡.'. Âl'i"-..c:
Pokes (Pokus): r 16, ¡ ¡z
Polívka, Georg: 36
Poll, jonkheer \)f.HJ . van de: 437
Poot, G. (correspondent): 5o, 52, 61, 67, 68, 251-

259, t7t, 572,7o7
Portugal:437
Prijs (hen): 62, t48-rto, ú6-\67, \74-t75' 2oa,

32t-327, 399-4ao, 4o8, 424-42j
Prikke, De: 367
Prinsengracht: 4oz
Prinsenweg: 8o
Prooyen, A.B. van (correspondent): 259-z6r
Puklekaan (haan): zoo
Pwmer:. 5 98, 667, 678, 7oB
Pu¡me¡end: r7o, 672, 679, 685, 688, 7o8
Pluttenl. 5o,78,79,718
Raap (schaap): 33r
Radboud (koning): r4u
Rademake¡-Boele, A,R, (correspondente): z6r-

263,519
Rapenburg: 69

Ratten: zie Rötten
Raulbach, H.: ¡49
Ravenbosch:323
Rechteren:37r
Reginald: zie Valkenburg, Reginald van
Reinøert (Van den Vos Reinaerde): 58o
Renkum:437
Renrrenberg (Rennenburg), graaf t7z, 244, z9o-

29\
Reøs Gilias'. zr, zz
Reynders, HJ.: 437
Rlteeze:79
Rijkevoort:295
Rijkevoortse Kikvorsenr z9¡
Rijn: zzI,298
Rijnbach, A.A. van: 3o, 33
Rijp, De: 48,92, 68o

Ríka:62,119-34r
Rimen ind. Teltsjes fen d¿ broaren Halbenstna:

390
Roden: 4rr
Roelofa¡endsveen: r86
Roekje:83, 377178
Roeper, KJ. (correspondent): 264

Roetmoppen (spotnaaú voor de inwoners vân
Hoorn):249

Rome. 416,457

Romeinen (eig; Grieken): r ro
Romeins:4o3,437
Roodkapje:732
Roodkousje: 6¡, I8, 4to, 7 jo-7j4
Roodwir r87
Roorda, dames (correspondenten): 5o, 264-27 5,

7Jt
Roos, dhr.: 4oz
Roos van den Berg, M.C. (correspondente): 27t-

277
Roosendaal. J.C.A. van (correspondent): 277-278

Rosmüller, A.E. (correspondent): 278-279
Rossum: ¡¡r
Rossum, Cs. van (correspondent): 279

Rötten (spotnaam voor de ins,,oneß van
Noordwijk): 14¡

Rotterdam: 5o, 57,87, n4, ryÇ zo5, 22.4, 279, 285,

337, 162, t8], t9t,68r
Rozerood (en Lelieblatk): 58, 3 47 -349
F.oziløl. 57,354-162
Rudolf (hond): 62, \o9, t42, 17tt zrJ,2tt
Rührup,,{ug. (correspondent): 279-28r, 583, ¡8¡
Ruige Kauwit S t- j6, 227, 229

Ruinerwold:7r8
Ruiter Zonder Hoofd: 79
Rusland, Russen: 43¡, ¡62
Ruyter, J. de: ¡8¡
Ru;'ven, B.H. van: 437
S., mej, E.M. (correspondente): z8r, ¡9o
Saaksum: 146
Saar(tje): 98, 448, 464, 478, t7t
Sambeek: 294
SamsoÍ 22o, 439, 7 44, 74t, 7 to
Sartorius, J.: 73r
Sassemer Aspotten: r86
Sassenheim: r86
Schaap, J.F.C. (correspondent): zg 2- 28 t, 7 2o. 7 2 \,

726,727
Schapendieven: z8¡
Scharrenstekkers (spotn¿am voor inwoners vât

Zelhem\ 279

Schelde:432
Schelling, PM. (correspondent): z8¡
Schellingwoude: 694

Schepers, Alyda (correspondente): 285-288, 53¡
Schermer: 83, 378, 733
Schermerhorn: 178
Schevelingen, Jantje van: 8r
Schiedam: zo8
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Schilling, Leo (correspondenr): 289-z9o
Schilthuis, Johanaa M. (correspondente): z9o-z9r
Schinde¡hannes: 68o-68r
Schipbeekr 367
s.Lì-t,,;,{"-.,.. -^-
Schip Sinternuiten: 629
Schneithen, l.A. (corresponð,ett): z9r-z9z
Schoemaker, .{rend: z9z
Schoemaker-Sevenhuysen, J.H.E, (verceller coll.

Bakker):292,5¡8
Scholte, J.H. (inzender): 27,2.34, 486, 5Bo
Scholthof:367
Schoonoord: r¡8,647
Schoonvorst, heer van: 3zz
Schoorldam:48
Schooten, Van: 367
Schotel, G.DJ.: rr, r9
Schouwen: z9z, 4oz
Sch¡eeuwers (spotnaam voo¡ bev¡oners van

Utrecht): z3 r
Schuitemaker, J.: 672, 679, 68 5, 688
Schulman, J.: 437
Schuurman, D. (vert eIIer coll.Bakker): 66, 68, 596

e.v,,644 e.v-,772
Schuurman-Smit, S. (vertelster coll, Bakler): 627
)cns/emmerr \v.tL:4J7
Sebastopol:4¡8
Selskip foar Fryske taal- en Sk¡ifteke¡¡risse: zr8
Serooskerke:328
Sevenhuysen, dhr. (verreller coll. Bakker): z9-2,

tt8, t62
Siedzes, M. (correspondenre): 29J
Siegfried::r
Sijbrandaburen: uo7
Simonis, LJ.A.N. (correspond,ett): 47, 293- 3oz
Simons, Menno: 6
Sinjoorkens (spotnaam voor iqwone¡s van

,\ntwerpen): 23 r
Sinnige, J,: 437
Sinninghe, J.R.rM: 26, 5o, y,6r,63,61, 234,385
Sint Antonius: j7, it9, r2o, 169, 558-¡6r
Sint Apollonia: r86
Sint Dionysiusdag: z8¡
Sintedelia, kruis van: 87
Sinte¡nuiten: zie Schip Sinternuiten
Sint Jan: zr r
Si-t T'..L-'ì1. "'
Sirt l ats nacht:. zB z, 7 2 6
SintJorisr 3oo-3or

SintJuttemis: r43
Sint Hylolitushoef : r 69
SintMaanet: 375,436
Sint Matthijs: r63
Sint Nusalf: zie Nusalf, Sint
Sint Piete¡: zie Petrus
Sinr Reinuit: 629
Sint Usaap: zie Usaap, Sint
Slagman: 367
Slied¡echt: 186
Slochrer: 7zz
Sloet, L.AJ.tùli: 246
Slokkum:37¡
Sloten: 39¡,7o8
Sloter Cortzakken (Conpensen): j9,
Smalruggen (spotnaam voo¡ inwoners van

Grijpskerk): r45
Smeerbolletje: 73o, 734
Srnit, .{. (correspond erLf)i to, tr,6o, Joz-32\ t4a
Smitt, J.rJØ. (correspo nd.ent): 3zr-3zz
Sneek: r63,48r-482
Sneeuwvritje: 63-64
Snel, Jacobus: z8¡
Soldaats, Trijntje: z6 -27, 49, 38t-j86
Solsche Gat: 79-8o
Sommelsdijk 279
Sommeltjes: ú9, 264, 723
Sommeltjesberg: ß9, 264, 723
Sommeltjeskuil: r69
Soød,aens Docbter: zz
Sp aan s cb en Brab andcr: 1 z6
Spaansgezindr z9o
Spanbroek:378
Spanje: ry 2, 629, 7 5 4, 7Q, 764, 76 5
Spanjaard(en): 59
Spiekster Blauwboksems: r4¡
Spieringen (spotnaam voor inwoner.s vân

Muiden): 89

Spieringeters (spotnaam voor inwoners van
Dvgetdart): 277

Spil'k: 14¡
Spijkerboor:68o
Spin, Gijsje de: 97
Sprang: 294
Sprenger, Mies F. (correspondente): 3.:z-324
Sprielder bos: 79
Sprookjes øan Moeder de Gøns: 32, 47,73o,712
Staal:536-537
Starck, ÁJ. (corresp orÅ,enre): 324-327
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Staring, A.C.W: r r, 44r
Staverse bos: 279
Staverse wegr 279
Stavoren: 4zo, 7r8
Steeds-bereid (meid): 4z¡
Steeman, Grietje: 48, ¡9
Steenbergen:4or
Steenderen:278
Steenwieker Kaampe Knollen: 3oz
Steenwijkr 5o, 5t,6o,3o2, 54o
Stekeltrekkers (spotnâam voor inwoners vân Den

Burg): 39¡
Sterkenburg, PGJ, van: 9
Stibbe, Alex. J. (correspondent): 327-328
Stijntje (meid)r zzz
St. NiÞlaergift: 68, 7 43, 77 6

Stoep(en)schijters (spotnaam voor
Arnste¡dammers en Veendammers): 89, 14¡,
231,39t

Stoett, FA.: 384
StoÍfel:345-347
Stoke, Melis: 442
Stokstijf (wijf): 33r
Stolwijk: z8¡
Stolwijkse Brandstichters: u I ¡
Stompe Toren: 378
Stormink 376
Stougiesdijk 246
Stoupschieters (spotnaam rzoor Veendammers):

t4t
Strackerjan, L.: 49r
Stramproy:4rz
Strooper Azn, A. (correspondent): 329
Strootje: ror-roz, t 57, z16-217, 294-29 r, 127128,

'¡84,758-761
Struys, Jan J.: 43¡
Sunderdorper Uilen: zie Zunderdorper Uilen
Surhuister.reen: r33
Su¡huisterveenste¡ Bekopsnijders: r33
Suynigh enVermaecheþcÞ Coffy-høys: 68, 472
Swalm, dominee Van der: r97
Swalme, À. van der (correspondent): 328-329
Swieten, Cornelis Janse van: 68¡
Tachtigjarige Oorlogi t9, 172, 244, 29o-29t
Tak, J. (correspondeît)t 329-jjr
Tarentèche:3oo
-r.",k"-;.,1 rÞì-,1\.,,.
Tellerlikhers (spotnaam voor !Øinschoters): r4¡
Tengel:. 62, to6-ro7

Terschelling: tr, 272-273, 27 t, 34r, 342, 4jo, j94,

712,713,717
Teunisboer:374
Texel: 69, 169, t9t , z6 4, 39 5 , 47 5 , 629, 7 z3

Texelse Kwallen: 39¡
Theestrui\ De: 3zr
Tholen:328
Thorbecke - Van Cats de Raadt, C.LJ.M.

(correspondente): z4 5, 13r-j12
Tiel:.87, z16
Tientoon en Elfrib (Tientoonelfrib): r4z
Tieptje (hen, haan): 43r-432
Ty&erdijf (w\l: 16 5 -167
Tijl Uilenspiegel: 3z
Tilburgr 89, u9¡
Times: 31 5

Timmers-Groothuijs, S.C. (correspondente): 332-
11t,646

Timpetee, Timpeltee, Tinteltee, Tintelentee: r¡2,
26j,398,4a6

Tobbedansers (spomaam voor bewoners vân
Harlingen): r33

Toeiet 62, 396-J97
Tollens, H.: ¡68
Toorvretters (spotnaam voo¡ beq¡one¡s van

\Virdum): r 3 3

To¡envreters: zie Toor-vrette¡s
Törken (spotnaam voor bewoners vân

Finsterwolde): r33, 14¡
Traptoe (koe): r48-r ¡o
Trícht:459
Trien Jelmersgat 273

Trientien:3o6,54o
Trieptje Traptje (schaap): 43 r
Trim, korporaal: 47r
Trþpel (hennetje): r¡8
Trippeltraap (schaap): 4z¡
Troeteters (spotnaam voor Monnikendammers):

itt, 176
Tromp van Holst, A.M.: 437
Trorsenburg, P van (correspondent): 33¡
Tuitjenlorn:329
Tunniesoom (Teunis !Øibbelink): 367
Tuijn, \llJ. (correspondent): 335-337
Tur{kluiten (spomaam voor inwoners vaû de

rl^^-l---------\.,^.
lufKen: zre r otKen
Turks: 744
Turnhout: 5o,432
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Tøeed,e Nie øue Oøertoornsche MarÞtschipper,
De:4t4,581

Twente: 384
ïwisk: 249
ïbisker Gladoren: 249
Uien (spotnaam voor bewoners van Kampen): z3r
Uilen (spotnaam voor inwoners van Zunderdorp):

r76
UitÅamt 277, 645, 649,6 5r, 657, 6 58, 664, 684,

68t, 69j, 69j, 698, 7 to, 7 t r, 7 r 3, 7 t4, 7 t7, 72t 1

722
I jith,, izprm¡¿l¡n r,<
Uitwierda: 48
Ulntm: 26, 27, zo9, 234, 486
Umland, mew. (correspondente): 337
Unger Stapert, Cornelia G. (correspondenre):

3J7-341
Ureterpr r33
Ureterpster Aangebreide Kousen: r33
Urk 7ro
Urus-Kedurus: 692
Usaap, Sint (schaap): r67
Utrecht 88, t68, zoo, z1t, 436, 437, 443, 444
IJtrechtse Schreeuwers: z3 r
Va d,erlan ds Wo orden b o e Þ : z9o
Vaech-øerd.ryøer øan de Suaermoe d,igb e

Gbeesten: 68, 786, 787-789
Y alkenbv g: 3 z z, 3 z 3 - 1 z 4
Valkenburg, Elisabeth var.: 1 zz
Valkenburg, Reginald var'. 323-3 24
Valkenburg, Waleram van: 3u 3
Valkhof: 169
r7--l--_-_--l-...--v¿r^crJr ¿rÃr.4Jl
Vechel: z9¡
Vechelse Kalveren: z9¡
Veel Gedruisch (huis): r49-r¡o
Veel Getrouw (vrouw): 389
Veen: zie Roelof a¡endsveen
Veen,J, van der (correspondent): 34r-342, J94
Veendam: r45
Veendammer Stoupschieters: r4¡
Veenhuysen Az., A. (correspotdent): 63, 342-343
Veense (Roelofarendveense) Peulenbuiken: r 86

Veer, M.R. van der (correspondente): 5o, ¡7-¡8,
341162

Vegge: 382
Velderman, Klein: zie Klein Velde¡man
Veldhuis, \fietse: 7o9
Velcjemes:4rz

Yeløsve: 79, 7oo, 7 17 , 7 18, 7 23, 7 z7
Ven, H.J. van de (kapelaan): I98
Venhuizen: 8¡
Venne, A. van der: 73o
Verdam, J.: 4
Verheul, J. (correspo ndert): 362164
Verloren Kerkhof: 368
Verloren Sone'. zz
Verrnahelijhe KLøcbtøeneld,er of oprechte

Gøicbelboek:757
Verweij, AJ. (correspondent): ¡64-¡6.
Vessem:283,72¡
Vet, Jan: 8¡
Veurne: ¡ 8 ¡
Victoria, koningin: 3o8
Vierhuizen: zo9
Vier Uitersten (boek): 169

Villon, François: 48o
Vink, vrouw: 332
Vinken (spotnaam voor inwoners van Broek in

rVaterland): r¡r, 176
Violet (roosje)r zrz-zr3
Virgilius:7o5
Vis, Jacoba Cornelia: 33
Visser, J. (verteller coll. Bakker): 617
Vlaamse Beweging: ro
Maanderen: 585
Vlaardingen: 473
Vlaardingse Buis: 473
Vlasstaarq Vlassestaan, Vlassehaartje (paard): 62,

t48-r 5o, 17 5, 33r, 388-389, 4o4, 4z5
Vlietstra, \Ø.: 244
Vlishoek 373
Ylissinget zz1, 137
Vloten,J. van: rr,34
Vogel Fenix / Phenix: zie Phenix
Yogel,H.: 647
Volendam; 84

Volkers, Jacques (correspondent)r 5o, 1z- 53, 36 5-
376

VolÞs-coørant: 5r,3oz
Volþsþønde: rz, r5,26,27, t-8,29,3a,31, Jt, t7,

58,6t, 65,66,67,68,75, rz6,234, 385,483 e.v.

Volþstaal in het Oosten øan de Bommelerwaard,,
De:379

Vondel, Joost van den: 45o
Voorburg: r86
Voorburgse Hondeniangers: r 86
Voornderman: 367

Yoortemrn: 367
Voorst: 169
Vorden: 278
Vordense Hietknappers: 278

Vos, Jan: 759
Vos, J.C, de (correspotdete): 376-377
Voskuil, JJ.: ¡u
Vouté, mevrouw (co rrespotdente): 377-178
Vreese, !1. de: 9, zr
Vries, J. de (correspotdert): 378-379
Vries, Jan de: 17, zr, 3 ¡
Vries, M. de: 4
Yríezenberg: 37 5

Vroolijchen Speelwagben, Den: 585
Vrouwtje van Stavorer.i 42a-424
Vuile Sdjn (zwijn): 43 r
Vuils (v.ui{s): zo9
Vulker, !liA. (correspordert): $, 379
VaaI: 294
'Waal, De (Texel): 264, J9t,7z3
Iü/aalkar.t:77

'Vaalwilk: 294
'Vaardenburg: 

17, 77, 123-r24

'f/aat, Kees de: 7o6-7o7'\lageningen: r64, 456
\Walcheren: r97,328
'Wale¡am: zie Valkenburg, \øaleram van
\farmond: r 86, 68r
\larmondse B eulingprikkers r r86
'\üarnaars, L.F,: 3, ;
Vassenaar:482
'Wacer, vd. (correspondent): 379-38o
lfatergraafsmeer: z3o
'Wace¡land: 

5 9r, 627, 649 e.r., 77o
\üaterloo: 196
'W'eeger, 

J. de (correspondent): 38o
lVeesp:88

\leesper moppen: 89
'\leij, Anna van de (correspondente): 38o-382
\feiwerd: 146
'S?elbehagen (wagen): r99

389,4o8
Velberecht (knecht):
\lelbereid (meid): 62,

408

\felbemind (kind): 6 z, t5o, 165-167, 17 r,199, 127,

'\ilel Getrouw (vrouw): r¡o
Welink:382
'Veloprecht (knecht): 49-r 5o, t66- 167, 188¡389,

408
\lelters, H.: rr
Vel-verblijd (meid): 33 r
'Wel-verbrecht (knecht): 33 r
'\ùlenen:4r9

Wentholt, mevr. (correspondente): 382.-383'\ler¡enbracht: 6z8
\fesselman, A.F. (correspondent): 383-384
'Westendorp, N.: r r
\íesterlee: 14¡
'Westerleister Klokkeluiders: r4¡
'$les termarkÍ 4oz
Westerkwartier: r45
'Westerschouwen: r68, z9z
Vestlaler: 4o5,624
'tùlestkapelle: r97
1üi¡esdand: 

44o' letertng: 37o, 176
Vevers:367,368
'lØevershoef: r98
lVeyerman, J.C.: 68o, 734
Vibbelink: 37o'Wibbelink, Teunis (Tunniesoom): 367
1iíierden:383

\lieringen: ú9, t87, 45o
lùflieringer Biggenr 39 5

Wijbrands, C.N. (correspondent): 384'Wijbrands Alberts, Trijntje: zie Soldaats, Trijntje
'{/ijk aatZee: 248
'\íijk, De: 716
\lijngaarden, Van: 37¡
Villebrand, lVillebro¡dus van: 628

'Xl illerr': r 99. 7 3 5, 7 4r, 7 4z
\fillem III, koning: 477
'! lilliam Rex: 8o

\filner, Antonius: r ro
'Wind (spotnaam voor inwoner van Hengelo): zo6
rVindgetter, dominee: 7o9
Winkler, Johan (correspondent): 49, 386
\üinschoten: r 45, r6z
'llinschoter Tellerlikkers: r 4¡
IùØinsum: r33, r45

'Winsummer Gl¿dhakken: r33, r45

Winteuoond.øenelhngen øa.n Grootmoe¿et de

Gøns:73o
'S7i¡dum: 

r 3 3

17t
t66-r67, 17 5, 326-127, 389,

'Velberouw (vrouw): r 75
'Velbeslagen (wagen): 4o4

'Velgedragen (wagen): r7¡
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'Wirdumer Torenvreters: r 3 3
Vitboksen (spotnaam voor bewoners van

Virdum): r33
lWitborstjes (spomaam voor inq/oners van

Obergum): r4¡
!íidam: 4o3
\fittenberg:53
\Øitte Dame: 34¡
\fitte Paard, Het: zoz
Wifte Z@anen, Z@arte Zøanen: t3,17, 4o'\7itte Vievenkuil 53, 37¡
Vittop Koning Tasman, AJ, (correspondente):

j87
\øolf, J.\Ø.: ro, 5o6 e.'t.,715
'Wolga: 

43¡
\folvega: r6u
Woordenboeþ der Nedcrhnd;e Taal: 4,5,6,9, ro,

t4,88
Vormerveer: 3, 443, 468, 482, 62.2, 677

'Wormeweerder dijkje: zz6
Worp, mevr (correspondente): 387-39o'!Øoudt, K.: 3, 8

Zaandamr 13r, 4r8, 44o,466,467, 468,525-526,
692

Zaandilk: 468
Zaanland.scb e Courant: 438
Zaanscbe øolÞsaal, Det 4,8,9,28
Zaanstreek: 83, 84, 8 5, 458, 468, tgo, ,91,6t7,622,

623, 624, 62t, 629, 677, 73j
Zatd,'t r45
Zzrtdbelt:372
Zandster Handstokken: 14¡
Zeehotdenpltat: 4o3
Zeelatd: û 5-616
Zeer-getrouw (vrouw): 4z 5

Zeeuws:4o2,558
Zeøtw s -Ylaanderet: 43 3, 5 7 5

Zel}aerr': 279
Zelhemse Scha¡¡enst el<kers: 279

Zetten: zo9, zro
Zevetaar: 171, 574
Zingende Springende Lovertjes: zie Lovertjes,

Zingende Springende
Zorxelande: r97
Zoutkamp: ¡8o
Zúd-AÍrika: 73-734
Zuid-Beverland: 82, 328
Zuidema, Villem (correspondert).. 49, 6r, 19o-393
Zuið.erwotde; 627, 699, 7o4 7a7 , 7o8, 7 4, 7 zz,

72J,724
Z:uídhort r44, t4¡
Zú.dvee¡: ¡'oz
Zuidvener Kuilenschieters: 3oz
Zunderdorp: 176, 694, 7o8, 7zz
Zunderdorper Gouw: 694
Zunderdorper Uilen: r76
ZiDð,eftt t4t
Zutphen: r47, 437
Zuudhörner Katten: 14¡
Zuveniger Koeleschieters: 3oz
Zwaagdijk, M. (correspondent): 393-394
Z:waat 656-657
Zwaan Kleef Aan: r98
Zwaartid.ð.et 8, zt, z3
Zwaanrle: 398,575
Zwal>en: 349
Zwammerdam: 482
Zwart Gz.,F. (correspondent): 395
Zwankam: 676
Zwartsluis: r98, zo8
Zw ar tstaan (p aar d) : 3 z 5 - 3 z7
Zweden: 7 5 4
Zweeloo: r58,647
Zwíep: 376
Zwrtserland: 627, 6z8
Zw oIIe: 5o, zo6, 2ra, 379, 4t j
Zwolse Blauwvinger: zo6

Registers 9.¡t

6.3. Zakenregister

^aV 
89,342-]'43

aardmametje: zie kabouter
afweer: 43, tt3, zrz, z4J, 2t4,3az,366, 367, 37r,

4ot, 424
àngsti r29, r9z, zto, zz7-228,38r' 499' 659,689
appelvangproef : 683-684
arend: 56t- 562, 569- 57r, 61 5,746
âfmoede: rr r, rlo-r j2, r82-r8t, 14 j, 422-423,

tt2-tr% j19-t22, 117-119, 548, 62r, 652.-69'
68¡-682

^vermallneie:72)avondmaalsbeker: 694 '
bedelaar: zie bedelarij
bedelarij, bedelaar: zra, 3a6, 32i, J94, 693, 697

bedplassen: z¡8
beeldenstorm: 294

beeldwit 332
beer:148149, 579-58o
belezet 2.56

be¡envel: zro
bij geloof : zie volksgeloof
bloedvlek: zie onuirv¿isbare bloedvlek
bloem: rzr-rzz, tz6, zrz-2r4, zzz, 267, 352-353,

3t4-356
boeman: zie kinde¡schrik
bok:.266-269
boomsluipertje: zie winterkoninkje
boterheks: rc7to9, 328, 367
brandende scheper: zie vuur¡nan
b¡andmerken:668
burgemeester: r7z, 244, 285, z9o-29r, 3o6, 54o,

662., 686,77o-77 r
catch tale: zie schriksproolge
chocolade huisje: 34¡-346
danlbare dode: 6or, 6oz, 6o4

deseneren: 649-65o
dìchtende boer: 86

dief: zie diefstal
diefstal, dief: 126-129, t38, 243,3o7, y4 484, 487,

586- 589, 589- 59t, 6rj-6r4, 640, 667-672,676,
682-683, 69o-69r, 773-774, 778-782, 786

dobbelen: 697
dominee: 88, zro, 238-49, 248, z5z, 275,285,

625-627, 696, 7o4, 7zr
dooð:79,97, tot, 2r4, 2jo,2t1, zt71 3to, t1r,347
doodshemd: 368, 37o, ¡9r-¡92
doodstraf: 9r, r4z, t65, 175, t97, zr4,2rt,2t6,

249, 25t,625,646, 647, 655, 66o' 664' 672-67,
6zB

doorgezaagde preekstoel: z¡3
dlaa.k: 3oo-3or, 35 z-153, 6tz
dronkenschap: 88, z3r .

ùú:. t57, 178-579
dúvel:77, t2j-r24, t32, :.65, zo7-2o8, z5o-25t,

2t2, 272, 27J,282, 294. 3 r 8. 3 19, 37o, 38 r, 4oo,

442, 563- 565, 58r, 689, 697, 7o5, 71 5,722,723,
727,767-769,77r

duivelbanner: 97, t69, z5z, z58,3zo
dwaallicht: 8o, 257, 3u 8

dwetg: 348149, 152-353
ekster: r57,578-579
etgel: 373,379,623
fee:624
flúLtjet r37
gats:652-653
gebed:. 79, z5 z, 296, 297
getezer: 168, 256
geraaflltei 344
getemde feeks: 6o¡-6o7
gevangenis, gevangenschap: 84, ro9, r44, 176, t86,

2tr,6j 5

glazen bruggetje: ro4, 234-23 t, 266, 268, 116, ZIS
gloeiTge: zie r.uurman
goochelaar: 7o3
gouden bal: 349, 35o
gouden (zilveren) been (arm): r38, zr4, z8r, 589-

t91
grasmaaiers (hannekemaalers): z3o- z3t, 624-625,

744
gfenssteen:283
haarspit: 37 5

hand boven graf: 328,387, 397
hannekemaaiers: zie grasmaaiers
harddraverij:489-49o
hebzrcht:. r jo-r 12, z6 j, 6 zz

heidenenr z¡7
heilige: r 19

heiligenbeeld: ú9, 294, t t8- t6t
heks: zie hekserij
heksendans:258
heksendier: 97, rc9, zz6, z5 5, 365, 367, 373' 374,

4or, 692-694,7r4-716
heksenkrans: 37o, 4o5, 443
heksenmeester: zie duivelbanner
hekserij:78,97, roz, ro8, rr2, t46, 168, 169,r78-

182, \92-r93,2\o, 2Í2, 2.26, 245, 254-256, 257-
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2t8, 2t8,286-287, 294, 3o2, 3tt-1'¿1, 332, J4t.-
347, 3jo-3 t 4, j6t, 367, j7a, 372, 37 4, 376, 4or,
4o5-4o6,44r,44, 466, 485, 51r-535, 543-54t,

. .628-629, 692-69t, 7o5, 7o7, 7 to-7 r B, 7 zo
heL j6t, j67-t68
helmdraget: zo9, 2 56-257, 332, j66, 785
herrel: 565 - 566, fi7 - 5 68, 58 1- 5 I 5

hemelsleutelbloem: r 24, 58r
hik: 4, 11, 274
hond: 82, 84, t34, r42, i44, r7a, t7j, zo7,2ro,

zr5,248-249, z5r, 278, 5o6-5o7, 129-53o, 516-
t37,676

hoogmoed: tJr-tJ2, rjz, 42j
huislook 246
huiszegen: zrz
huwelijk: r r2-¡rJ. r r4. r r8. r32.r33. r8z, r9z,

t98, 229, 231, 2t7, 269, 323, j43, 349, 362, 498-
499, t4r-t42, t44, j48, tt4, 6aJ,6o4,6a6, 613,
616, 659, 687, 7ro, 743, 7 56, 787-789

lrlcest:4ó3
initiatie-ritueel: 

3 74
lãgeri 135
j er'ev er (fles): 7oo-7 oz
jood, jodin: 55, 6a, zro, 37918o, 44t, 447, 448,

4t6,4q,464, 466, 47o, 475, 478, 48t, 517-5r8,
t2r,709

kaartspel: 166- 567, 648,7oo-7a2, 723
kâbouter: r36, 169, 264, z8z, 284-28j, J7o, 4r2-

4\3, 49t-498,723-226
kannibalisme: 96, \4r, r47, r72, r87, r94,231,265,

z7r-272, z9r, 336,38o38r, 39r, 467, 5y,634,
618-6¡9

katholiek: 372
katte¡dans: ryz-ry3, 694-695
kattenke¡mis: zie kattendans
kerklrof: rz4, rz9, 28 t,368,38r,397, 5ot, 5Br,
. t9z- S9j] 666-667, 69o-69r, 695, 696
kerstâvond:36t, j66
kersmacht: 294, 37o
ketellapper: 257
kettirrgsprookje: 6r, 6 2, q,83,89-9r, 92-96, 99'

ror, ro2-ro4, \a6-\o7, \43-144, r48-r¡o, r¡3,
t55, r58-167, 17o, \72, 174-\7t, r9a-19r, r94-
t9t, t99-2oo, zoa-2or, zo8-2o9, zt7-2t8, zz3,
224-22t, 232-2J31 249-25o, 259-26r, 269-27r,
27 5-277, 287-288, 289-29o, 324-327, 329-11t,
3 17 - 34r, 3g- 36 5, 17 6:]78, 38719o, 396197,
399-4aa, 4oj-4o4, 4o6-4o9, 4to-4rr, 4t3-4t4,
424- 429, 41a-412, 48 2, t72- 57 4

Þ,tkker254,572
kikkerkoning: 1r2-rr3, t4o- t42
kinderhand (als lantaarn): r6¡
kinderschrik: r4z, 169
kinderwens: 177, 229, j42
kip (levend koken): z 4t, 2t4, 3J2
klaverboer: 7oo-7oz
kÌeinjant je: zie winterkoninkje
at\ltzeÍaaf i 1 23- j 2 4, 413
koorts: 43, r r3
koortsboom: rrl,3Zt
koster: r r9, 12a, r29, t6a-t61,69o-69r
Kr\t\st 97, ft2, 243, 24t,294
kruisdaald.er : 7 I -7 9, 7 r 6 - 7 t 7
kunstpot zre toverPot
laakmannetje:9r
landmeter:79. zro
leeuw : z 3 r, 6o9, 6 3 o- 6 1 r
leugensprookje: t7 r, zz6- zz7
levenslichtles:457
Iiegen: 243
bjkstoet: za9, 257
list:: ro¡, rro-rrr, r:'2, \27-r28, :r8z-r81, z3t, z5t,

272-273, 273, 3ot-3o6, ß9-¡+o, 562, 5$-566,
t68, t69-t7t, ¡8z-¡83, ¡83-58¡, ¡86-589,669,
7 49, 774-775, 782-783, 786

luiheid: 6o8
ma Íi 243,24t, 246, 259, 274
mannetje in de maan: 243
meefmln: zle zeemeetmln
meeste¡dief: r z6-t 28, 5 86- 189
mensenete¡: tJó
metamorfose:96, ¡ot. r ro, rJ7, r4t, t47, rB7, zjj,

265, z7z, z9r-292, 3j6, 35r, 38o,39r
melboom: 4J8
mìd d ernacht: 79, 8a, 86, 282, 323, 328, 1.'4t,628,

688,698,72o,726
monank: 296
monster: lt6-j6r
moord: 87, ro5-ro6, rzr-r23, rzt, rt2, t33, r37,

r4t, r47, t58, 165, t87, ry4, r99,2o91 2\3-214,
233, 237, 242-24J, 244, 247, 264,271, 29r-292,
123, 314-335, 316, 38o, 382, 39r, 467, 5r3, 5r5,
5zo, 5 34, 634-fi6, 64r, 646, 647, 661-664,667,
676,682

mosterd: ro4, r46, 44-2.15, z7r, 116, 3Bo
mÛß: 2JI
mus:3o9-lror J29-t3o
nachtmerrie: 168, 254, 372, 4or, 424

r'achtw erker cj e: 7 z 3, 7 z 4
nageÞoone: t2,255, 257
taloop: 79, 9r, r38, zto, zr4, 283, 322, 124, 343-

345, 365, 368, 372-171, 37 4, 326, 4rz, t89- t91,
6o2, 6o4, 646, 695-7oo

narcis: 196
non: 209
omen: zie voor[eken
onderaa¡dse wereld: r rt,. tto-t j r
ontgroening: zie initiatie-¡itueel
ontoveren: 78-79, t t 1, 269, j49, 3t3, t6¿, to7,

54t,716-717
onuirwisba¡e bloed'lek: 77, r 32, 244, 124, 7 z7
onweer (niet te beschrij-ten): 379
oorevaar: 67, zz9,251,258, 57r
oorlog: r r r, 6o8 -6o9, 7 5 6
os: r34,6oo-6or
overspel: 238-239, 3 r 3, yr-191, 449, 471,625-

627, q9,76t-772
paardenhaam: z5 5

paardelel: 237-z4r
pad: z¡8
papegaai: 258-259, 277; 392-393, 459-46o, 4$, 51r
papieren huisje: r 57-t 18, 286-287, 5 3r- t 34, 7 3 4
paradijs: 4r¡,4r8, 449, t83, t8t
pastoor: 8¡, 86,88, rzo, tz9, 285,294,376,415,

446, 4to, 4t2-4t3, 4tr,4t7, 4t8, 460-46r, 464,
472, 5o8, 5ro, 56o,69o-69t

pelgrim:562-563

Pes!: rJ4-rl t
plaaggeest: 169
plaagvertelsel: t6, 65, 83, 8t, 88, 9r-92, r4r, 4to,

444-44t,733-734
p¡¿ctical ioke: 6t8, 689
priesterr r68, zo3-zo4
raadselsprookje: t 4-t 5, 62, zz 5 

- zz6, 38o, 383-384,
386

rechterraadsel: 84, ro9, r34, r42,144, t7o, 17j,
t76. 186, z t 4-z t 5, zr6, 248-249, ztt, 278. 293,

387, 419-42o, 467-468
teÍormatie:372
reus: zz9, 488, 496-497, 5oo, 521- 524, 6o8-6o9,

718,74o,74r,7tj-7t6
rid.ð.er: 412,658-659
ridderspoor (bloem): r96
rykdon: 79, rrr, rJo-r12, tt2, tot-Jo6,34t,347,

3 t t - j62, 421, 49o-49r, 494, t r 2- t r 9, j t 9- j 22,

539, t48, t 5 t, 622, 6t2-6fi, 66Í
ring in vis: 423

togget 716
rover. roof: tz6-t28, r38-t4r, r58, :'85, t88, 279,

jo9, J34, 4o2, 43j, 49J-494, jt6, j86-t89,6o2,
6q, 616, 636, 639-645, 646, 647, 648-65o,653-
6 5 5, 6 17-66 5, 668, 67 r-67 5, 677-687

rusteloze ziel: zie naloop
schaapherder: z.83

schaatsenrijder: roB
schat:79, t15-ry6, ry7, 3o51o6, 344-345, 488-

489, r,a4- tat, 66i, 697-7oo, 7 t2-7 S 1
scheldnaam: zie spotnaam
schelvis: 83, 84, 244, ¡8o
scherrecept: 4r8-4r9
scheuvelloper: ro8
schriksprookje (carcl tale): zr 4, 589- 5 9 3

slak:254,572
sleutelbloem: zie hemelsleutelbloem
slotformule: 87, r43, r77,33r
smid.: z5o- z5 r, 1 6z- 566
smokkelen: 688
soldaari 27t, 3o2-3ot, 495-499, 647-65o, 662, 68r,

684-68 t, 697 -698, 7oa, 764-77 2
sommeltje' ú9,723
spiering: r96
splni rro, 4ot
spiritisme:4o5
spokerij, spook: 79,9r, r18, t69, 77r, 797, 2o2-

2oj, 2o9, 2ro, 2j71 273, 28j, 29o, j22, 323,324,
343-34t, j67-369, 37o, 372-j7J, 174, 376, J83,
4ot, 4o5, 4rz, 466, joz-5at, t5o, 589-5y,686-
687 , 688, 69r -694, 696-7ao

spook: zie spokerij
spookdier: 86, r3¡, 3 65,369,375, 4oo, 4or
spookspelen: r9r, r9z, 38t
spotnaâm: 89, r33, t45-l46, r5r, 176, t86, zo6,

23t, 249,278-279, 285, 29t, 328-329
staikaars; zie dwaallicht
stiefmoeder: \a4, i36, t87, 2J3-234, 264-266, z7r,

29r,342, j8o,39t
strand¡ttter : z7 z- z7 3, 429- 43o
tal>oe: 366,37r, 546
tafeldans:4o¡
tandenwisselen: zo6, 274
tolheffingr 412
tovenâff: z1e toven,
toverboek: 7o3-7o¡
toverfluitje: Å 3, 5 zo, 5 5 4- 1 58
toverhoedje: 5 5 4-5 58, 658
toverij, tovenaar: 78-79, r16, t17, rja-r32, 152,
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t79-t9z, zro,245,466, p6-5o7, t43-t48, tt2-
t t 3, t t4- t t8, q t, 684-68 5, 7oo-7o9, 7 16-7 17,

719 e.v.,767-772
tovermolen: z¡¡
tove¡poÍ r84, t2r
tovervß: r lo-r12, r5z, z6z-263,398199
travestre: 298, 683-684
triclester: 18 z- 18 5, z3o- 23r, z 5a-2 5 r, 27 3, z8o'

28r, 3o2-jot, 3a9312,379-38o, 447, 46r-462,
jog- t t, t 12- t 19, t t9- 5 22, 5 61- 566, 577- 578,
74-77r

nil: 57o
uilebo¡d: ¿o8

uithuwelijken: rr4, ¡49
littred.en:. 7tr-7r 3

unive¡siteir 6oo-6o¡
valsemunters:8o
varkenshoofd (meisje ríet)t t94
vastzetten: r97, zo8, 215, 163-564, 167, 615, 685,

686,7o4,7o7,7oB
veeziekte: ro6, ro8
veldwachter:3o6,3o7
verzonken kerk, klok:79-8o, zro
vingerhoed: r 3 5, zo4- zo5, 376
l'$Sef: r3o-r32
vlammetje (blauw): r34-r35
vloek:394
vLoeken: r 12, 7 zz, 723, 7 z7
volksgeloof: 176-177, 196, r97, 2o6, 2o7, 2r\, 27j-

275,277-278, z8 5, 342, 366, 369-37\, 44r-442
volksgeneeskunde: rc6, t86- t87, t96,2a6-2a7,

245-246, 256,258,259, z7 4-27 5, 277, 336-3j7,
366, 17r, 375, 48-439, 442

vondeling: 3 r 7
vost t 5 6- r 57, 3rz-3r3, 577- 578, 579- 58o
voodoo(poppetje): 7zo
voorgezichr: zo9t, 256-2t7, 366, 367, 382
voorloop: zie voorceken

voorteken: 82, ro8, 176-r77, zo9, 2rt, 216, 246,
247-248, 258, 271-27 5, 277-278, 342, 367, 369,
37o-37t, 373, 382-383, 4o4-4oj, 442,72\-722,
724

voorspelling: 79, 727
vrijmetselarij: z¡6
r,.uurbol: zo9
vturman:79, 165,283
waarzeggenl 84, ro8, 5o9, 613-61 5, 63r, 7zr, 772-

787
wafefgeest 2T3
wederganger: zienaloop
weerregels: 8o-8r, 82, r7o-t7r, r77, 246-247, 369
w eerw oIf : zB 3 - z8 4, 7 r 9 -7 zo
wegzetteni 2t2
wensen: t63, ,66, 62r, 64-624, 763
wìlð.zsvl'n:755
wilg: 58r
winterkoninkje: 67, trz, 253, 169-57r
wisseldaalder: zB z, 7 z6 -7 z7
wit wief, witte vrouw: 257, 335, 375,646
wolf: 97-98, ro4, tj4, r56-r57, zr8-zzo, zz7-229,

3rz-3r3,336, t7 t-t76, t77-t78
wraak: t3z-r33, y4
zeef:78
zeemeerman: ú8, 292, 4a2-4a3
zeemeerrnin: t68, 292, 129, 4o2-4o3
zelfmoord: rro, t8r, 6tt
zevenblad: 243, ¡8o
zevende dochte¡: ¡68
zevende zoon: 168

ziekte: 78-79
zilver:374
zilveren been: zie gouden been
zondagsjager: r3¡
zwaluw: 57r
z:watgerschap: 366,394, 4tJ, 4t6, 4t9, 4tJ-474,

740
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