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Op 23 juli 1906 bezoekt Cornelis Bakker, huisarts en volksverhalenverzamelaar 
te Broek in Waterland, zijn 75-jarige patiënt Dirk Bregman (1831-1916). Dirk was 
zijn werkzame leven ooit als melkverkoper begonnen, werd later boerenknecht 
en veehouder en stond uiteindelijk ingeschreven in het bevolkingsregister als 
landeigenaar. Als de dokter bij hem naar binnen stapt, merkt Dirk op:

“Nou, nou, de jas an, en dat met die warmte: hoe kom je der bij?”
“Ja man, gister regende ‘t, en eergister, en het spreekwoord zeit: 
‘Sinte Margriet: zes weken regen of zes weken niet’.”
“Dat mag uwe wel zegge, maar het spreekwoord is eigenlijk veel 
mooier.”
“Zoo, hoe dan?”
“Nou, as Sint Margriet pist, pist ze zes weke. En wil ik uwe ders 
vertelle hoe dat komt?” 
“Als daar een oorzaak voor is, heel graag natuurlijk.”
“Nou, Sinte Margriet was een boos, inhalig wijf, die er warmpies in 
zat. Op een avond net as we teugenwoordig hebbe, toe ze buiten zat, 
kwam er een oud vrouwtje en vroeg om nachtverblijf. Griet weigerde, 
hoe het vrouwtje ook smeekte, dat toe gong ze naar de buurvrouw 
die een garen- en bandwinkeltje dee. Die was barmhartiger, dat deer 
sliep ze die nacht.
Toe ze weg gong, zei ze: “Het werk dat je eerst doene, zel je zes weken 
doen.”
“Wel bestig, hoor,” zei de vrouw en meteen kwam er een klant om 
een el band. 
Zij an ‘t meten, maar ze hiel maar vol, zes weken lang, dus toe de 
tijd om was, had ze een heele smak geld. Sinte Margriet hoorde dat 
natuurlijk en was er knak om, maar dat gaf niks.
Een jaar later kwam het vrouwtje weer.
Nou zel ik beter oppassen, docht ze en ze onthaalde er lekker en liet 
er op er beste bed slapen.
Toen het vrouwtje wegging, zei ze weer: “Wat je eerst doene, dat zel 
je zes weken doen.” 
“Lekker,” docht Griet, “dan gaan ik rijksdaalders tellen. Maar eerst 
effen een kleine boodschap doen.”
Dat zij gaat na de plee, pist, en ja, toe most ze zes weken volhouwen.
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Dat is de oorzaak en ik heb het zelf een veertig, vijftig jaar geleden 
gelezen in een annekedoteboek.” 
“Welk boek?”
“Ja, dat weet ik niet, want vroeger hadde ze wel meer van die 
moppies.”1

Het verhaal is een wat eigenaardige versie van het in de traditie wijdverbreide 
type ATU 750B, Hospitality Rewarded. De naamdag van de heilige Margriet is 
20 juli, wat de eerste dag van de hondsdagen is. Volgens de boerenwijsheid is 
het weer op Sint-Margriet indicatief voor de daaropvolgende weken. Omdat 
het nogal eens wilde regenen op Sint-Margriet wordt ze ook wel aangeduid 
als pisgriet. In de anekdote is haar gedrag verder weinig heilig te noemen. 
Aangenomen mag worden dat de anekdote pas later aan de weerregel is 
gekoppeld. Daarvoor is de globale plot overgenomen van meer profane versies 
van Hospitality Rewarded, waarin een boer bijvoorbeeld onophoudelijk koeien 
kan blijven slachten. De oudst gedrukte versie treffen we aan bij Hans Sachs 
(1494-1576).2

Dirk Bregman blijkt aan het eind van het gesprek het verhaaltje vroeger 
gelezen te hebben in een “annekedoteboek”, waarschijnlijk een 19de-eeuws 
kluchtboek met allerhande grappen en grollen. Dat deze toch tamelijk 
eenvoudige boer kon lezen, hoeft niet te verbazen. Het analfabetisme in de 
Lage Landen wordt nog wel eens overschat: iedereen die iets in de handel deed, 
kon lezen, schrijven en rekenen. Protestanten wilden bovendien zelf graag de 
Bijbel kunnen lezen, en Bregman was Nederlands Hervormd. Jammer genoeg 
kon de verteller zich niet herinneren wat de titel van het kluchtboekje was, en 
is er nog altijd geen waarschijnlijke kandidaat opgedoken. Het is wel duidelijk 
wat hier aan de hand is: oralisatie van lectuur. Bregman vertelt een mop na die 
hij zo’n veertig à vijftig jaar geleden gelezen heeft.

Relictgebieden?

Nu zouden we Bregman als een uitzondering kunnen beschouwen – de 
aloude theorie, waar ook Bakker nog van uitging, luidde immers dat men in 
relictgebieden met veel analfabetisme de mondelinge overlevering het zuiverst 
kreeg overgeleverd. Maar bestonden zulke relictgebieden in de Nederlanden 
wel echt? Alhoewel het wel beweerd werd, stond er over Broek in Waterland 
geen stolp. Het dorp kreeg regelmatig toeristen op bezoek. Een melkventer 
als Bregman kwam dagelijks in Amsterdam om zijn melk te verkopen. En als 
veeboer moet hij regelmatig naar de veemarkt in Purmerend zijn geweest. 
Zelfs in analfabete gemeenschappen waren er altijd wel mensen die konden 
lezen en voorlezen. Kortom, de situatie met het lezende “boertje” kan best eens 
meer regel dan uitzondering zijn geweest.

1 Zie CBAK0422 in de Nederlandse Volksverhalenbank (www.verhalenbank.nl) en T. Meder, 
Vertelcultuur in Waterland. De volksverhalen uit de collectie Bakker (ca. 1900). Amsterdam, 2001, p. 384. Zie 
ook p. 197 over mondelinge en schriftelijke overlevering, en p. 78-79 over Dirk Bregman.

2 Vgl. M. Chesnutt, ‘Wünsche: Die drei W.‘, in: Enzyklopädie des Märchens 14, 2014, kol. 1076-1083.
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Zelfs de schilderkunst van de Lage Landen getuigt ervan en heeft meermaals 
eenvoudige lieden, kinderen en bejaarden al boeken en brieven lezend 
afgebeeld.

Een strijdvraag op dit moment betreft de verhouding tussen schriftelijke en 
mondelinge overlevering van volksverhalen. Lange tijd is geloof gehecht aan 
het bestaan van een lange en geïsoleerde mondelinge overlevering: verhalen 
werden voornamelijk mondeling doorgegeven van vader op zoon, van moeder 
op dochter. Opgetekende versies van volksverhalen werden vaak beschouwd 
als een tussentijds bewijs van een al veel langer bestaande orale traditie. Met 
name op het gebied van sprookjes begint het tij te keren: oude schriftelijke 
versies zouden best wel eens aan het begin van een orale traditie kunnen 
staan. Kortom: veel meer dan alleen bij Hans Christian Andersen kunnen 
sprookjes achter de schrijftafel zijn begonnen en daarna pas in de mondelinge 
vertelcultuur terecht zijn gekomen. Zou dit ook voor andere genres kunnen 
gelden, zoals bijvoorbeeld korte verhaaltjes als de anekdote, de mop of de sage? 
Deze genres lijken toch meer bij uitstek te zijn ontstaan rond de open haard of 
in de kroeg.

Krantensagen

Gedrukte teksten kunnen in het verleden regelmatig aanjagers zijn geweest voor 
de mondelinge overlevering. De digitaliseringsslag die Google, de Koninklijke 

1. Vincent van Gogh: Lezende boer (Etten, oktober 1881; Kröller-Müller Museum)
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Bibliotheek in Den Haag, de DBNL, Delpher en Nederlab momenteel maken, 
toont aan dat er nog heel wat 17de- en 18de-eeuws drukwerk onder het stof 
vandaan komt, dat nog niet eerder opgemerkt was in verband met de discussie 
rond mondelinge en schriftelijke vertelcultuur. Neem nu het verhaaltype ATU 
1527A, The Robber Disarmed3 dat in de 19de eeuw uiteindelijk beroemd werd 
als het lied van Boerke Naas door Guido Gezelle.4 Het verhaal stond ruim twee 
eeuwen eerder al in de krant, en wel in de Tydinghe uyt Verscheyden Quartieren van 
17 februari 1649.5

3 In een oudere versie van de catalogus omschreven als AT 1527A, Robber Induced to Waste his 
Ammunition. Zie: J. van der Kooi, ‘Räuber betrogen’, in: Enzyklopädie des Märchens 11, 2003, kol. 330-
333.

4 Zie A. Aarne & S. Thompson: The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography. Helsinki, 1964 
en H.J. Uther, The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. 3 vols. Helsinki, 2004, 
alsmede info over het verhaaltype bij T. Dekker, J. van der Kooi & T. Meder: Van Aladdin tot Zwaan kleef 
aan. Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties. Nijmegen, 1997, p. 67-69.

5 Geraadpleegd via Delpher. Met dank aan Nicoline van der Sijs, Gijs Doorenbos en diens vader voor 
het aanbrengen van dit voorbeeld. Op 2 maart 1649 wordt het verhaal in andere bewoordingen nog 
eens geplaatst in de Ordinarisse middel-weeckse courante (krant 534), ditmaal zich afspelend in Wenen 
(met dank aan Tineke van der Laan); zie Volksverhalenbank TYDING01 en TYDING02.

Als dese daghen 
een Ruyter seker 
Boer, dewelcke zijn 
Overigheyt zijne 
jaerlickse Schattinghe 
brenghen wilde, op 
’t Veldt aengerant 
ende hem dat Geldt 
afgenomen heeft, 
heeft de Boer den 
Ruyter gebeden, dat  
hy hem een gat 
door zijn Hoet ende 
een door zijn Rock 

schieten wilde, ten eynde hy ’t selve zijne Overigheydt toonen konde, als nu 
de Boer sach dat de Ruyter beyde zijne Pistolen hadde ghelost, heeft hy hem 
van ’t Peert ghetrocken ende vermoordt, zijn geldt wederom ghenomen, 
ende zijne Overigheydt het Geldt ghebrocht, ende dese saecke vertelt.

[Globale vertaling:] Een boer was onlangs met de jaarlijkse belasting-
opbrengst op weg naar de autoriteiten, toen hij in het vrije veld door een 
ruiter werd overvallen en van zijn geld werd beroofd. De boer verzocht 
de rover om een gat in zijn hoed en zijn mantel te schieten, zodat hij de 
mensen van de overheid kon bewijzen dat hij beroofd was. De ruiter trok 
zijn beide pistolen en schoot ze leeg. Daarop trok de boer de rover van zijn 
paard, sloeg hem dood, pakte zijn geld weer dat hij is gaan afdragen aan de 
overheid, waar hij de geschiedenis uit de doeken deed.
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Dat we in dit geval vrijwel zeker met een krantensage te maken hebben, mag 
blijken uit het feit dat de vertelling nog veel ouder is. De oudste versie wordt 
gevonden in het 14de-eeuwse boek Scala coeli (No. 542) van Johannes Gobi 
Junior. Hier is nog geen sprake van een vuurwapen maar van een zwaard.6

In het derde kwartaal van de 17de eeuw hield de Haagse advocaat Aernout 
van Overbeke voor eigen gebruik een moppenboek bij onder de titel Anecdota 
sive historiae jocosae (Anekdoten of Grappige Geschiedenissen). Als nummer 2330 
komen we het krantenbericht weer tegen, dat Van Overbeke kennelijk niet 
zozeer waardeerde om zijn nieuwswaarde als wel om zijn humoristische 
inhoud. Woorden, zinnen en plot lijken verdacht veel op het krantenbericht, 
zodat het haast niet anders kan dan dat Van Overbeke het verhaaltje uit de 
krant heeft overgenomen of geparafraseerd:

“Een boer willende sijn schattinge aen sijn overicheyt brengen, wierdt 
hem sulcx onderweechs van een ruyter afgenomen. De boer seyde 
tegen den ruyter: ‘Als ick sulcx al tegen de overicheyt seyde, dat het mij 
onderweegs afgenomen is, soo sullen se mij niet geloven, daerom soo 
schiet een gat in mijn hoedt ende één door mijn rock, opdat ick hun 
sulcx toonende, moge gelooft worden.’ De ruyter schoot hem dieswegen 
met het eene pistool door den hoedt ende met het ander door den rock. 
Doen hij nu allebeyde sijn pistoolen gelost hadde, greep hem de boer 
aen en smeet hem van ‘t peert, sloeg hem doot, nam sijn gelt weder 
ende reedt met het peert door.” 7

De Anecdota sive historiae jocosae was voor eigen gebruik bedoeld en niet ter 
publicatie. De bedoeling van de moppenverzameling was dat Van Overbeke 
tijdens de conversatie een geschikte mop te berde kon brengen. Als dit gebeurd 
is, dan is via een krantenbericht het grappige verhaaltje weer gereoraliseerd.

Een andere krantensage werd gemeld door de Oprechte Haerlemsche Courant 
op zaterdag 13 juni 1665. Het zou een voorval uit Stockholm betreffen:

“Nu 8 Dagen geleden heeft zijn Coningl: Maj. bij schoon en stil Weder, 
lust ghekregen, om in een vis-rijcke Revier te vissen en self den Angel 
uyt te werpen; Waer bij in een Boot-sittende, onversiens een seer 
Kostelijcken Ring van de Handt in de Revier is gevallen, die niemant, 
vermits het diepe Water, weder heeft konnen krijghen, schoon twee 
Dagen daerna gevist wiert; doch endelingh hebben de Vissers een 
Visch gevangen, die den voorsz. Ringh in de Krop hadde, en is also zijn 
Coninghl: Majest. door een Capiteyn weder gepresenteert.”8

6 Dekker e.a., Van Aladdin, p. 67-69.
7 In de Nederlandse Volksverhalenbank (V VB) te vinden als OVER2330 en in A. van Overbeke,  

Anecdota sive historiae jocosae. Een zeventiende-eeuwse verzameling moppen en anekdotes. Ed. R. Dekker,  
H. Roodenburg & H.J. van Rees, Amsterdam, 1991, p. 370.

8 In de V VB: TYDING03.
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De vis met de ring in zijn buik (hier: keel) is bij ons vooral bekend uit de sage 
van het Vrouwtje van Stavoren. Maar dit internationaal bekende verhaal staat 
ook gecatalogiseerd als ATU 736A, The Ring of Polycrates en is letterlijk zo oud als 
de Griekse oudheid.9 Het is een narratief thema, dat tot op de dag van vandaag 
met enige regelmaat in kranten terugkeert.

Vermakelijke lectuur

Naast kranten is er in de 17de en 18de eeuw gigantisch veel triviaal drukwerk 
op de markt terechtgekomen. Als Google Books verschenen drukwerkjes als 
Almanach a la Figaro en Rarekiek der galante en vrolyke Hollanders van beiden sexen voor 
het jaar 1789, Het Reukwerk van Venus, zijnde een verzameling van koddige Snakerytjes, 
zeldzamen Voorvallen, en uitmuntende Puntdichten uit 1750 en een tweede deel 
uit 1752.10 Zulk drukwerk is er overigens niet altijd zomaar uit te filteren in 
Delpher en Nederlab, en daarna zijn de gezochte sagen en moppen ook nog 
eens niet met één, twee of drie trefwoorden te vinden. Men is soms afhankelijk 
van reeds gekende of gepubliceerde titels, soms moet men terugvallen op de 
reeds verworven kennis van collega’s.11

In de Almanach a la Figaro vinden we na de maanstanden al snel de 
‘vieze liedjes’ en de berijmde moppen. Zo wordt in ‘De Belegering van 
Constantinopolen’ verhaald hoe een jongen zich onder het bed moet verstoppen 
als meneer en mevrouw thuis komen. De jongen hoort dat het tweetal de 
inname van Constantinopel wil gaan naspelen, en de jongen, slechts gehuld in 
een jas van de heer, weet de kamer te ontvluchten. Eerst denkt het echtpaar dat 
het een geestverschijning was, maar als de jongen de jas twee dagen later aan 
meneer komt terugbrengen volgt de uitleg: de jas is veroverd tijdens de slag om 
Constantinopel. De jongen mag de jas houden als hij zijn mond houdt (ATU 
1735 – “Who Gives his Own Goods Shall Receive it Back Tenfold.”)12 Dit verhaaltype 
is in de 19de en 20ste eeuw regelmatig opgetekend; de seksmetafoor kan ook de 
inname van Sebastopol zijn, of hoe Mozes in Egypte ging.

De mop van ‘De dronkaart’ in de Figaro gaat over een man die uit het raam 
staat te plassen terwijl het regent en hij de goot hoort lopen. Zo staat hij meer 
dan een uur, denkend dat hij nog altijd aan het plassen is (ATU 1293 – A Long 
Piss).13 Ook deze anekdote is regelmatig in de 19de- en 20ste-eeuwse mondelinge 
overlevering teruggevonden. Enkele voorbeelden:

9 J. van der Kooi, ‘Het vrouwtje van Stavoren’, in: Van Aladdin, p. 396-400; R. W. Brednich, ‘Polykrates: 
Ring des P.’, in: Enzyklopädie des Märchens 10, 2002, kol. 1164-1168.

10 Almanach a la Figaro en Rarekiek der galante en vrolyke Hollanders van beiden sexen voor het jaar 1789 (KB Den 
Haag KW 348 C 36); Reukwerk van Venus, Het, zijnde een verzameling van koddige Snakerytjes, zeldzamen 
Voorvallen, en Reukwerk van Venus, Het, zijnde een verzameling van koddige Snakerytjes, zeldzamen Voorvallen, 
en uitmuntende Puntdichten. [Amsterdam?], 1752, deel 2.

11 Zoals in dit geval Nicoline van der Sijs, Gijs Doorenbos, Tineke van der Laan, alsmede Annemieke 
Houben, de schrijfster van Vieze Liedjes uit de 17de en 18de eeuw. Nijmegen, 2014.

12 In de Nederlandse Volksverhalenbank (V VB) onder id-nummer FIGARO03. Vgl. A. Gier, ‘Vergeltung: 
Die zehnfache V.‘, in: Enzyklopädie des Märchens 14, 2014, kol. 1-5.

13 In de V VB, hierna geciteerd: FIGARO09.
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“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.”

Schriftbron: Leven en Bedryf van Klaas Vaec, 1652, 250f (15de deel, 5de toeval)14

De dronkaart
“Een zuipbroeder, die zig bedronken had, stond des snagts van zyne 
vrouw uit het bedde op, en wilde zyn water het venster uitmaken; dan 
wyl het regende, en hy ‘t water uit een dakpyp hoorde loopen, verbeelde 
hy zig, dat het van hem kwam, en bleef dus wel een uur in dat postuur 
staan. Zyne vrouw riep hem eindelyk toe, of hy nog niet haast gedaan 
hadde? ‘Ach lieve vrouw! Dat weet den hemel’, antwoorde hy, ‘het loopt 
al gestadig voort’.”

Schriftbron: Almanach a la Figaro voor het jaar 1789.15

“Een dronken man moest piesen. Hij kwam onder een goot te staan. Het 
regende hard en de goot liep flink. Hij hoorde het kletteren. Zoo stond 
hij een half uur. Toen zei hij: ‘Ik wist wel dat ik veel gezopen had, maar 
zooveel! O God, houdt het dan nog niet op?’”

Mondelinge optekening Zaan 1899.16

De dienstknecht
“Een pastoor had eens te veel gedronken en was op weg naar huis. Hij 
moest wateren 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?’”

Mondelinge optekening: onder studenten, Leiden; Beets.17

Oan ’e rinsleat
„Der wie in man yn Jistrum, dy hie de jûnes yn ’e herberch sitten en 
aardich preaun. Hy sette op hûs yn en doe kaam er by de rinsleat. Hy 
hearde it gekletter en doe fielde er, dat er sels ek heech wetter hie. Hy 
liet it rinne yn ’e sleat, mar hy hie al lang dien, doe hearde er it lûd fan it 
rinnende wetter noch. Hy bleau stean en hy wachte, mar der kaam gjin 
ein oan. Op ’t lêst suchte er: ‘Och hearink, moat ik my hjir no deapisje?’”

Mondelinge optekening 1972, verteller Durk Veltman.18

„Ja. [Mijn opa had] een buurman, en dat was een hartstikke beste 
kerel, maar die ging zo af en toe ’s op stap, en dan kwam ’ie laat thuis, 
en dan had ’ie nogal flink ingenomen. En op een zaterdagavond, zei 
grootvader: we waren vroeg naar bed gegaan, maar midden in de nacht 
– ’t was slecht weer, ’ozen van de regen. En hij denkt: wat hoor ik nou? 

14 T. Meder & C. Hendriks, Vertelcultuur in Nederland. Volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900). 
Amsterdam, 2005, p. 480. In de V VB: CBOEK574.

15 In V VB: FIGARO09.
16 Meder, Vertelcultuur in Waterland, p. 231. In V VB: CBAK0062.
17 Meder & Hendriks: Vertelcultuur in Nederland, p. 464. In V VB: CBOEK338.
18 Y. Poortinga, De foet fan de reinbôge. Fryske folksferhalen. Baarn (etc.), 1979, nr. 284. In V VB: YPFOE284.
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Grootvader ’t bed uit. Kijkt door ’t kiertje van ’t raam en ja hoor: daar 
komt Dirkbuur an. Hij loopt naar de hoek van ’t huis. Maar op de hoek 
van ’t huis is de afvoerpijp van ’t regenwater, wat van ’t dak komt, en 
die loopt in een putje: prrrrr. En hij gaat op die hoek staan. En dan gaat 
’ie lozen, wat ’ie teveel ingenomen had. En hij staat, en hij staat, en hij 
staat... En op ’t lest zegt ’ie: ‘Wel verdomme, komt er nou nooit een end 
an?‘ Want hij hoorde ’t water in het putje gaan.“

Mondelinge optekening, 1998, verteller: Piet Groot, Broek in Waterland.19

Het type ATU 1293, A Long Piss, hebben we in de overlevering vooral 
aangetroffen in Nederland, Friesland, Vlaanderen, Duitsland en Frankrijk, 
maar ook wel in Hongarije, Bulgarije, Ukraïne, Rusland, Egypte, China en het 
is via 18de- en 19de-eeuws drukwerk (Vademecum für lustige Leute) vrijwel zeker in 
Iran terechtgekomen. De oudste versie verscheen in 1506 in het derde deel van 
de Facetiae van de Duitse schrijver Heinrich Bebel.20

De laatste mop uit de Almanach a la Figaro die hier genoemd wordt, is die van ‘De 
Leepe Schoolier’.21 Als de meid op school door het plafond zakt maar aan haar 
rokken blijft hangen, verbiedt de schoolmeester aan zijn leerlingen om naar 
boven te kijken want anders worden ze met blindheid geslagen. Eén leerling 
kijkt tussen zijn vingers door toch naar het naakte onderlijf van de meid: hij 
is bereid er een oog aan te wagen. De plot is een variant op het type ATU 1837, 

19 Meder, Vertelcultuur in Waterland, p. 450-451. In V VB: PGROOT03.
20 K. Ranke: ‘Dauerpisser (AaTh 1293)’, in: Enzyklopädie des Märchens 3, 1981, kol. 347-349.
21 V VB: FIGARO04.

Illustratie bij ‘De Leepe Schoolier’ in de Almanach a la Figaro (1789).
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Holy Ghost in the Church.22 De meeste versies spelen niet in een school maar de 
kerk. De dominee belooft de Heilige Geest te laten afdalen – wat betekent dat 
de meid wat duiven in de kerk los zal laten. Ze zakt echter door de vloer, en 
ondanks het verbod omhoog te kijken, waagt een matroos er toch één oog aan.

In de edities Reukwerk van Venus uit 1750 en 1752 komen we de volgende 
bekende volksverhalen tegen:

Titel Jaar ATU VVB
Bedriegelyke Koen 1750 ATU 1563 – “Both?” REUKWERKVENUS01
Maagdom Bewaart 1750 ATU 1542** – The Maiden’s 

Honor.
REUKWERKVENUS06

De Onnosele en Gretige 
Helena

1752 ATU 1543* – The Man without 
a Member.

VENUSWERK01

Een Heer door zyn Meid 
aardig beschete

1752 ATU 1541 – For the Long Winter. VENUSWERK02

’T Vaardig Antwoord van 
Drie Eerlyke Juffvrouwen

1752 ATU 1355C – The Lord Above 
Will Provide.
ATU 0921C – Why Hair of Head 
is Gray before the Beard.

VENUSWERK03

Zowel Figaro als Reukwerk behoren tot het segment drukwerk voor volwassenen; 
de populaire verhaaltjes die in de 19de en 20ste eeuw worden opgetekend behoren 
zonder uitzondering tot de categorie ATU 1200 – ATU 2000 met anekdotes van 
een vaak grappige erotische aard voor een meer volwassen publiek. ATU 1200 – 
ATU 2000 bevat bij uitstek het humoristische repertoire, dat nauw aansluit bij 
de vermakelijke functie van de bundeltjes.

Speurwerk van Boekenoogen

Het leek erop dat een filoloog en volkskundige als G.J. Boekenoogen een eeuw 
geleden in archieven en antiquarische aankopen eigenlijk de belangrijkste 
vondsten al had gedaan. Zo ontdekte en publiceerde hij een van de oudste 
versies van het verhaaltype The Water of Life (ATU 551) uit het 17de-eeuwse 
cadeauboekje St. Niklaes-gift, Bestaende in Bevallijke Kodderyen, aertige Voorvallen, 
vreemde Potsen, en verdichte Vonden (Amsterdam 1647, p. 49-71.) Het verhaal is 
getiteld ‘Van den vogel Phenix; aertige fabel, van een koning van Engelant, 
en de vogel Fenix’.23 Het betreft overigens een novelle, die (vanwege het 
onderliggende sprookje en een paar treffende details) overeenkomsten met de 
Middelnederlandse Roman van Walewein (ca. 1250) vertoont (terwijl men toch 
zou willen aannemen dat die roman rond die tijd allang in vergetelheid zou 
zijn geraakt).

In de jaren 1909-1910 publiceert Boekenoogen in het tijdschrift Volkskunde 
meer 17de en 18de-eeuwse sprookjes, die internationale bekendheid als 
volksverhaal genieten, zoals:

22 R. Goerge, ‘Heiliger Geist in der Kirche‘, in: Enzyklopädie des Märchens 6, 1990, kol. 686-690.
23 G.J. Boekenoogen: ‘Nederlandsche sprookjes uit de XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw’, Volkskunde 

20, 1909, p. 136-143.



282 theo meder | vertellen alsof het gedrukt staat

Titel Jaar Bron ATU VVB
Van erwtje, boontje, 
strootje en kooltje 
vuur

1646 Het Masker vande Wereldt af 
ghetrocken

ATU 0295 – The 
Bean (Mouse), the 
Straw, and the Coal.

BOEKV198

Van een koopman 
met vijf dienaren

1725 d’Erven Stichter’s Enkhuyser 
Almanach

ATU 0513 – The 
Extraordinary 
Companions.

BOEKV196

Van Hans Onversaagd 1650 Het Leeven en Bedryf van 
Clement Marot

ATU 1640 – The 
Brave Tailor.

BOEKV197

Van erwtje, boontje, 
strootje en kooltje 
vuur

1662 Klucht van Oene ATU 0295 – The 
Bean (Mouse), the 
Straw, and the Coal.

BOEKV199

Fabel van Stroyken 
ende Koltjen vier

1681 Den Lieffelyken Paradys-voghel 
tot Godt omhoogh vlieghende, 
behelsende verscheyde 
Gheestelycke Liedekens

ATU 0295 – The 
Bean (Mouse), the 
Straw, and the Coal.

BOEKV200

Van drie wenschen 1656 De Geest van Jan Tamboer ATU 0750A – The 
Three Wishes.

BOEKV201

Van den soldaat 
toovenaar

1654 De gaven van de Milde 
St. Marten bestaende in 
kluchten, koddereijen en andre 
Vermakelijkheden

ATU 1358C – 
Trickster Discovers 
Adultery: Food Goes 
to Husband Instead 
of Lover.

BOEKV202

Van een valse 
Waerzegger

1647 St. Niklaes-gift, Bestaende in 
bevallijke Kodderyen, aertige 
Voorvallen, vreemde Potsen, en 
verdichte Vonden

ATU 1641 – Doctor 
Know-All.

BOEKV204

Gelukte waarzeggery 
van een boer, 
genaamd Kriekje

1750 Enkhuyser Almanach Op ‘t Jaar 
onses Heeren 1750

ATU 1641 – Doctor 
Know-All.

BOEKV205

Van Meester Jan 
Koevoets prophetie

1778 De Geest van Jan Tamboer ATU 1641 – Doctor 
Know-All.

BOEKV206

Van de bezorgde 
Bruid

1620 Den Vaeck-verdryver van de 
Swaermoedighe Gheesten.

ATU 1450 – Clever 
Elsie.

BOEKV207

Een jonge dochter 1669 De Nieuwe Vaekverdryver ATU 1450 – Clever 
Elsie.

BOEKV208

“Een Boerinneken 
hadde een Corf met 
Eyeren ...”

1620 Den Vaeck-verdryver van de 
Swaermoedighe Gheesten

ATU 1430 – The 
Man and his Wife 
Build Air Castles.

BOEKV209

Van den vogel Phenix 1647 St. Niklaes-gift, Bestaende in 
Bevallijke Kodderyen, aertige 
Voorvallen, vreemde Potsen, en 
verdichte Vonden

ATU 0551 – Water 
of Life.

BOEKV195

Op enkele uitzonderingen na gaat het weer om volksverhalen uit de ATU-
catalogus met nummers van 1200 en hoger: anekdotes, kluchten, moppen, 
grappige sprookjes. Deze vertellingen zijn zonder uitzondering weer uit de 
mondelinge overlevering opgetekend in de 19de en 20ste eeuw – niet letterlijk 
natuurlijk, maar soms blijft er een duidelijke fingerprint van lectuur achter. 
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Het dappere kleermakertje heet in de latere overlevering nog regelmatig Hans 
Onversaagd.24 En het boertje dat zich ontpopt als fortuinlijke waarzegger heet 
in de orale traditie nog vaak boer Krekel of Kriekje. En zo verbazingwekkend is 
het niet: het populaire laatmiddeleeuwse Antwerpse volksboekje Vanden jongen 
geheeten Jacke is tot in de 19de eeuw herdrukt, en de held werd in de Vlaamse 
mondelinge overlevering dan ook wel teruggevonden als Jaakske.25

In het bovenstaande zien we tweemaal het kluchtboekje De geest van Jan 
Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt genoemd in een druk 
uit 1778. De Nederlandse Volksverhalenbank heeft een druk uit 1659 van De geest 
van Jan Tamboer van Jan Pietersz. Meerhuysen integraal overgenomen, en hierin 
treffen we meer internationaal bekende vertellingen aan dan Boekenoogen uit 
de druk van 1778 had gehaald26:

24 Zie: T. Meder, ‘Dappere kleermaker’, in: Van Aladdin, p. 84-88; J. van der Kooi, ‘Tapferes Schneiderlein’, 
in: Enzyklopädie des Märchens 13, 2010, kol. 210-219.

25 Dekker, van der Kooi & Meder, Van Aladdin, resp. p. 86-87, 96-98, 81-82; vgl. R. B. Bottigheimer, ‘Tanz 
in der Dornhecke’, in: Enzyklopädie des Märchens 13, 2010, kol. 196-201.

26 J. Pietersz. Meerhuysen, De geest van Jan Tamboer of Uytgeleeze stoffe voor de klucht-lievende ionckheydt. 
Amsterdam, 1659, 3 delen. Het is van belang om telkens de jaartallen van dergelijke edities te 
vermelden, want sommige boekjes zijn meermaals herdrukt, terwijl de inhoud sterk kon afwijken.

De Geest van Jan Tamboer (omslag uit 1725 op basis van de editie uit 1659).
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Titel Jaar ATU VVB
De botte boer 1659 ATU 1331A* – Buying Spectacles. TAMB098
Begeeren en doen is een 1659 ATU 1804 – Imagined Penance for 

Imagined Sin.
TAMB102

Van een Koster die de Pape het 
Vercken af gestoolen had

1659 ATU 1792 – The Stingy Clergyman 
and the Slaughtered Pig.

TAMB257

Van drie Wenschen 1659 ATU 0750A – The Three Wishes. TAMB196
Hoe een seecker plaets in ’t Landt, van 
Brunswijck, de naem van kreefts-dorp 
verkreegh

1659 ATU 1310 – Drowning the Crayfish 
as Punishment.

TAMB132

Van een Boer die de Duyvel Bedroogh 1659 ATU 1095 – Scratching Contest. TAMB152
Weddeschap tusschen een Duyvel en 
een Boer

1659 ATU 1091 – Bringing an Unknown 
Animal.

TAMB161

Clucht van een Mulder 1659 ATU 1853 – Anecdotes about 
Millers.

TAMB179

Van Meester Ian Koe-voets Prophetie 1659 ATU 1641 – Doctor Know-All. TAMB180
Snaacks bedrijf van een Schilder 1659 ATU 1558 – Welcome to the Clothes. TAMB033
De bedrooge Paap 1659 ATU 1825C – The Sawed Pulpit. TAMB040
’t Onnoozel Meysje 1659 ATU 1542** – The Maiden’s Honor. TAMB062
Uytlegging van een Hoen 1659 ATU 1533A – Hog’s Head Divided 

According to Scripture.
TAMB002

In vrijwel alle gevallen gaat het weer om anekdotes en grappige sprookjes die 
in de 19de en 20ste eeuw (volop) uit de mondelinge overlevering zijn opgetekend 
in de Lage Landen. We konden het ook wel een beetje op onze vingers natellen: 
uit de meermaals herdrukte ‘biografieën’ van Tijl Uylenspiegel, de Baron van 
Münchhausen en van Hans Hannekemaaier vinden we later ook losse episodes 
terug in de orale traditie. Op de vraag van de koning die met paard en eigen 
hoofd door de bovendeur kijkt: “Is hier iemand?” is het antwoord van de kleine 
Uylenspiegel tot op de dag van vandaag spreekwoordelijk: “Ja, anderhalve man 
en een paardenkop”.27

… en ook de 19de eeuw

De lijn kan natuurlijk nog verder worden doorgetrokken naar de 19de eeuw. 
Zo wist Boekenoogen een boekje op de kop te tikken met de titel Knollen en 
citroenen28, een kermisboekje met anekdotes dat maar al te gemakkelijk 
na enige jaren geruimd wordt. We treffen er een viertal grappen in aan die 
internationale bekendheid genieten:

27 Dekker, Van der Kooi & Meder: Van Aladdin, p. 212 en 324-327. Zie over verhalen en personages die 
dankzij populair drukwerk lang in de overlevering zijn blijven voortleven J. Salman: Sterke verhalen; 
vijf eeuwen vertelcultuur. Met bijdragen van Roeland Harms en Talitha Verheij. Nijmegen, 2014.

28 Knollen en Citroenen, Souvenir de Kermis 1859. Amsterdam, 1859.
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Titel Jaar ATU VVB
[geen titel] 1859 ATU 1833A – “What Does David Say?” CBOEK572
Reuzenei belegerd 1859 ATU 1960 – The Great Animal or Great Object. CBOEK540
De bestiering 1859 ATU 1362 – The Snow-Child. CBOEK571
De gestolen koe 1859 ATU 1529 – Thief as Donkey. CBOEK543

Voor alle hierboven genoemde boekjes geldt dat er nog meer verhalen in 
staan die geen internationale ATU-nummering kunnen krijgen, omdat ze niet 
in de catalogus voorkomen. Sommige verhalen zijn toch uit de mondelinge 
overlevering bekend, andere niet. Ook ditmaal kan gelden dat sommige 
verhalen hier aan het begin van de oralisatie staan, maar andere aanmerkelijk 
ouder zijn, zoals bijvoorbeeld ‘De bestiering’ dat in de 11de eeuw al als Latijns 
lied voorkomt, in de 14de eeuw als Frans fabliau wordt opgetekend, in de 15de 
eeuw als Italiaanse novelle verscheen, in de 16de eeuw in Schimpf und Ernst van 
Johannes Pauli werd afgedrukt en in dezelfde eeuw door drukker Jan Wijnrijcx 
in Een Nyeuwe Clucht Boeck werd opgenomen.29 De 19de-eeuwse optekening staat 
regelmatig in een veel langere overleveringsketen waarin mondelinge en 
schriftelijke schakels elkaar opgevolgd moeten hebben.

Nu zijn de centsprenten als bron nog niet eens aan bod gekomen. Met 
name in de 19de eeuw zijn er vele centsprenten gedrukt waarop traditionele 
sprookjes als Roodkapje, Assepoester, Klein Duimpje en Luilekkerland staan 
weergegeven, en die een rol in de overlevering kunnen hebben gespeeld.30 
Maar zelfs bij de kleinere anekdotische verhalen kunnen de centsprenten 
een rol hebben gespeeld. In de 19de eeuw drukte de „Prenten-Fabriek van  
J. Schuitemaker te Purmerende“ een serie centsprenten met Spookhistoriën, 
“medegedeeld door Meester Penneschacht aan zijne Kostleerlingen”. Op prent 
nummer 172 (archief Meertens-Instituut) komt een duivelstafereel voor en de 
volgende tekst:

Het gestoorde Nachtbezoek
Zes heertjes, netjes in een Saterspak gestoken,
Bezoeken hunnen vriend en doen zich voor als spoken.
Die vriend wist van hun komst, en had een Saterskleed
Besteld, met langen staart en horens lang en breed.
Het zestal danst en springt en maakt een bijster leven,
Maar ongemerkt gaat hij zich bij den stoet begeven,
Danst luchtig met hen meê, maar geeft hun klap op klap,
En smijt al dansend dra het zestal van den trap.

29 T. Meder: ‘De wonderbare verwekking en verdwijning van Eise IJspegel’, in: M. Hogenbirk & R. Zemel 
(red.), Want hi verkende dien name wale. Opstellen voor Willem Kuiper. Amsterdam, 2014, p. 117-123.

30 Zie J. Salman, N. Boerma, A. Borms, Al. Thijs [e.a.]: Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, school-
prenten 1650-1950. Nijmegen, 2014; ook J. Salman, Sterke verhalen (2014).
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Meesterverteller Dirk Schuurman vertelt in 1901 aan verzamelaar C. Bakker 
een anekdote die hier erg veel op lijkt.31

“Die boere en die studente die lijke het altijd wel edaan te hebbe - 
tenminste, het benne altijd zuk soortige mensche. Zoo wazze er dan 
ook weer es twaalf studente, die een pik hadde op een kammeraad 
van derlui. Ze beslote om hem ers bang te make en hem meteen 
goed op zijn falie te geven. Deer voor liete ze bij een snijjer twaalf 
duvelspakke maken, en zoue zoo op de ander zijn kamer komme. 
Maar of de kleeremaker het hem verteld had, of een aar, dat doet er 
niet toe, maar hij wist ervan, en hij zei dus: „Ik moet ook zoo een pak 
hebben.“

31 Van der Kooi heeft dit verhaaltype voorzien van het catalogusnummer VDK 1676G* – De dertiende 
duivel. Zie Van der Kooi, Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus. 
Groningen, 1984. Zie voor de tekst in de V VB: CBAK0230. Vgl. C. Goldberg, ‘Tod: Was t. ist, soll t. 
bleiben’, in: Enzyklopädie des Märchens 13, 2010, kol. 801-804.

Detail van centsprent met Spookhistoriën, uitgegeven door J. Schuitemaker te Purmerend: prent nummer 172 

(archief Meertens Instituut).
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Dat gebeurde en op de avond dat de twaalf duvels zoue komme, lag hij 
een strooie pop in zijn bed en ging zelf as duivel verkleed in de kast 
staan. Nou, het duurde niet lang of zijn kammerade die kwamme. Dat 
was een brulle van-heb-ik-jou-deer, maar hij wier maar niet wakker. Op 
’t lest begonne ze hum (zoo as ze dochte) te slaan en te knijpe, maar 
hij bleef deurslape. Door al het lawaai dat ze maakte, en deur het drille 
van derlui gedans, ging de kastdeur ope en kwam hij er uit, zonder dat 
zullie het merkte.
Hij begon mee te dansen en te schreeuwe, maar ongemerkt gaf ie die 
een douw en die een opzaniker en gooide die teuge de wand an, zoodat 
ze zeie: „Wel, of het waar is wete we niet. Deer zit wat achter. Lete we 
ders telle.“
En ja, toe ware ze met her dertiene.
„Den is de werkelijke duvel bij ons ekomme, omdat we espot hebbe,“ 
zeide ze en zullie er vandeur. Toe ware zullie mooi bang eworre.”

Ook al heeft Boekenoogen het nodige boven water gehaald, niettemin moeten 
we vaststellen dat er nog veel is blijven liggen en dat het de taak van de huidige 
generatie onderzoekers is om de historische lectuur – met name van de 17de- 
en 18de eeuw – nader te onderzoeken en te betrekken in het comparatieve en 
sociaalculturele onderzoek. Dat in deze bijdrage vooral grappige vertellingen 
naar voren zijn gehaald die in de ATU-catalogus na 1200 voorkomen, heeft 
deels met mijn eigen selectie van bronnen te maken, maar evengoed met het 
feit dat dit materiaal zich nu eenmaal veel gemakkelijker laat vinden dan 
bijvoorbeeld de traditionele sprookjes van vóór ATU 1200.

Schriftelijk en mondeling

Ik ben ook helemaal niet de eerste Nederlandse onderzoeker die vaststelt 
dat aan de mondelinge overlevering van de 19de en 20ste eeuw een berg aan 
gedrukte lectuur is voorafgegaan. Jurjen van der Kooi heeft al aangetoond 
hoezeer 19de en 20ste-eeuwse Friese periodieken van invloed geweest zijn op de 
mondelinge overlevering in Friesland.32 Op p. 38 van zijn proefschrift zegt hij 
met zoveel woorden: “Toch vindt men vooral in de vroegere almanakken bij 
voorkeur die vertelstoffen die vroeger of later op veel plaatsen deel hebben 
uitgemaakt of nog uitmaken van de mondelinge overlevering, reden waarom 
deze oudere literaire lezingen van volksverhaaltypen voor vergelijkend en 
historisch volksverhaalonderzoek van ongemeen belang kunnen zijn.” En op 
p. 277-278 stelt hij: “Het volksverhaal nu is niet zozeer een restant van een 
met name door de toenemende alfabetisering uitgedund, vroeger veel rijker, 
statisch typenbestand, maar juist omgekeerd in verregaande mate het resultaat 
van deze alfabetisering, die een te postuleren ouder, niet reconstueerbaar 
typenbestand deels heeft doen verdwijnen, deels in steeds toenemende mate 
heeft verrijkt en aangevuld.”

32  Van der Kooi, Volksverhalen in Friesland, p. 26-41, 230-236, 262-284.



288 theo meder | vertellen alsof het gedrukt staat

Zelf pleit ik ervoor om de blik nog iets verder terug te richten: de 17de en 
18de eeuw zijn nog altijd een beetje een blinde vlek in onze kennis over het 
Nederlandstalige volksverhaal. Mede dankzij de KB Den Haag, de DBNL en 
Google komen nu zoveel onvermoede bronnen, voor iedereen gedigitaliseerd, 
weer tevoorschijn, dat we de komende tientallen jaren vooruit kunnen met 
comparatief onderzoek. En we kunnen de digitale tekstbestanden nu ook gaan 
betrekken in computationeel onderzoek. Hoe interessant is het niet om op 
basis van alle trefwoorden gegeven aan Jan Tamboer (1659) een wordcloud te 
maken om te zien wat de dominante motieven zijn in deze lectuur?

Het is overduidelijk dat veel anekdotes zich in de seksuele sfeer afspelen – en 
die thematiek staat vandaag de dag nog altijd op 1 in de Top 10 van grappen.

Tot slot

In talloze historische drukwerkjes treffen we meerdere anekdotes en moppen 
aan die van een ATU-nummer voorzien kunnen worden en dus internationaal 
erkend zijn. Het zijn moppen die in de 19de en 20ste eeuw uit de mondelinge 
overlevering opgetekend zijn. Het drukwerk zou best een schriftelijke 
representatie kunnen zijn van moppen die al langer mondeling circuleerden – 
van sommige verhaaltjes is wel zeker dat ze ouder zijn. Maar het kan evengoed 
zo zijn dat bepaalde verhaaltjes uit het drukwerk aan het begin van een orale 
traditie hebben gestaan. Hoe dan ook kan lectuur regelmatig aanleiding hebben 
gegeven tot (re)oralisatie van volksverhalen. In dit stadium bevinden we ons 
nog in de exploratieve fase, en het is onzeker hoeveel lectuur er nog naar boven 
komt die nog niet door anderen gevonden is. Google Books, Delpher, DBNL en 
Nederlab zullen hier in de toekomst nog dienstig kunnen zijn.

Daarbij moet nog wel een kanttekening geplaatst worden, want eenvoudig 
is het niet om je weg te vinden naar specifieke volksverhalen in ‘big data’. 

Wordcloud van Jan Tamboer (1659).
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De voorbeelden die hier gegeven worden, zijn afkomstig uit al bestaande 
publicaties, aangedragen voorbeelden door collega’s en het van kaft tot kaft 
doorlezen van veelbelovende titels. Peter Burger toont in zijn bijdrage alhier 
aan dat veel broodjeaap verhalen in historische krantenbestanden terug 
zijn te vinden door te zoeken op ‘zeeslang’, destijds een pars pro toto voor 
een onwaarschijnlijk verhaal. Maar nu andersom: stel, ik ben specifiek op 
zoek naar varianten op het Boerke Naas-verhaal. Hoe vind je die terug in de 
vele krantenbestanden? Welke trefwoorden helpen je op de goede weg? Een 
trefwoord als “boer” alleen levert veel te veel ruis op. Wie nu in Nederlab zoekt 
op het voorkomen van de combinatie van woorden “boer, hoet, rock” (1 treffer) 
of “boer, hoed, jas” (292 treffers) in het krantenbestand van de KB, die vindt 
respectievelijk niets bruikbaars en een variant over een Griekse boer in het 
Algemeen Handelsblad van 3 september 1880. In Delpher levert “boer hoed jas 
schieten” 264 treffers op, maar ook nu wordt alleen de versie uit 1880 gevonden 
(maar met minder keyword in context informatie, dus lastiger te herkennen).

Naar de anekdote over de meid die door het plafond zakt en niet bekeken 
mag worden op straffe van blindheid, is het nog moeilijker zoeken in het 
krantenbestand, omdat de hoeveelheid mogelijke varianten nog veel groter is 
(meester, dominee, school, kerk etc.).

Op congressen wil het nog wel eens tot verhitte discussies leiden zodra 
wordt gesuggereerd dat bepaalde volksverhalen eerder een schriftelijke 
oorsprong hebben dan een mondelinge. Bepaalde etnologen voelen daarmee 
kennelijk hun vak gedegradeerd tot een hulpwetenschap van de letterkunde. 
Maar het volksverhaalonderzoek is omgekeerd nog steeds een zelfstandig vak, 
dat interdisciplinaire kennis vereist, zowel op het gebied van de letterkunde 
als bijvoorbeeld op het terrein van de ‘computational humanities’ (the newest 
kid on the block). Wat dat betreft, kunnen we de toekomst met gepast optimisme 
tegemoetzien.




