
Tweehonderd jaar geleden werd het eerste deel 
van de Kinder- und Hausmärchen van Jacob en 
Wilhelm Grimm gepubliceerd. Sprookjes zouden 
volgens de gebroeders teruggaan tot mytholo-
gische verhalen uit een heidens-germaanse, 
pre-christelijke voortijd en de verhalen zouden tot in onze tijd mondeling zijn 
overgeleverd. Deze romantische germaans-mythologische theorie is inmiddels 
verlaten. Er zijn geen harde bewijzen voor allerlei mythes als voorlopers van 
sprookjes, alleen twijfelachtige reconstructies en wilde veronderstellingen. Ook 
moeten er vraagtekens worden geplaatst bij de rol van een ‘pure’ mondelinge 
overlevering. Volgens een recente theorie is de oorsprong van veel hedendaagse 
sprookjes eerder te vinden bij novellenbundels uit de zestiende eeuw en later. 
Het genre sprookjes is springlevend: ze worden naverteld, (voor)gelezen en 
uitgebeeld, voor en door kinderen en volwassenen. Van Kikvors tot Droomprins 
belicht vanuit moderne wetenschappelijke inzichten ontstaansgeschiedenis, 
receptie en voortbestaan van het sprookje. Met kikkersprongen door de historie.
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Inleiding

Op 26 oktober 2012 organiseerden Theo Meder, Willem de Blécourt en Ma-
rianne van Zuijlen namens het Meertens Instituut een wetenschappelijke 
bijeenkomst over sprookjes. De reden was dat het simpelweg weer eens tijd 
werd voor een sprookjessymposium, en omdat er juist een boek van Willem 
de Blécourt over sprookjes was verschenen, getiteld Tales of Magic, Tales in Print. 
Dat het eerste deel van de Kinder- und Hausmärchen van de gebroeders Grimm 
in 2012 precies 200 jaar bestond, was mooi meegenomen. Het was Willem de 
Blécourt die ook uitgebreider stilstond bij de Grimms zelf, terwijl de ande-
re onderzoekers een sprookjeskwestie bespraken van vóór of na de Grimms. 

De titel van het symposium was ‘Van Kikvors tot Droomprins’. Dat sug-
gereert een metamorfose, en de bedoeling was dat deze metamorfose in de 
loop der geschiedenis duidelijker werd: hoe een tamelijk gewone kikker ver-
anderde in een droom van een prins. De vraag van de bijeenkomst ging over 
het veranderingsproces: hoe zat het met sprookjes vóór de Grimms, tijdens de 
 Grimms en na de Grimms? De ondertitel van de bijeenkomst was niet voor 
niets: ‘De wording van het sprookje’. Het sprookje was er niet zomaar plotse-
ling in een ver ver verleden. Er was in het verleden iets dat in de verte op een 
sprookje leek. En dat is langzaam maar zeker meer op een sprookje gaan lij-
ken, net zo lang tot het een sprookje is geworden, en een sprookje is gebleven.

Daarmee staan de Grimms toch weer vrij centraal, in de zin dat het sprookje 
pas echt een sprookje is geworden onder hun handen. Daarna werd hun in-
vloed zo groot, dat er niet meer te ontkomen was aan hun sprookjes. Als we 
naar sprookjes kijken, kijken we onvermijdelijk ook met de negentiende-
eeuwse blik van de Grimms naar het verleden en naar het heden. Wat zo vaak 
beweerd wordt: ‘Sprookjes zijn van alle tijden’ en ‘sprookjes zijn universeel’ 
dat staat te bezien. Het wordt tegenwoordig sterk betwijfeld of mondeling 
overgeleverde verhalen wel net als Germaanse talen teruggaan tot een Oer-
germaans verleden. Het wordt tegenwoordig sterk betwijfeld of de monde-
linge overlevering wel zo vitaal is dat hij vele vele generaties terug zou gaan, 
en niet pakweg gewoon drie of vier generaties. De overlevering van volksver-
halen en sprookjes lijkt bij nader inzien niet zo schrikbarend oud, en de ta-
melijk vergeetachtige mondelinge overlevering heeft telkens geheugensteun 
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moeten zoeken bij de schriftelijke overlevering – we hebben boeken niet voor 
niets uitgevonden. 

In de bundel Van Kikvors tot Droomprins gaan we in kikkersprongen door de 
geschiedenis van de Middeleeuwen tot de dag van vandaag. Veel komt aan 
de orde, maar niet alles kan uitgebreid behandeld worden. Invloedrijke Itali-
aanse novellisten als Straparola en Basile staan niet centraal, sprookjesschrij-
vers als Perrault en Andersen komen niet uitgebreid over het voetlicht, en ook 
zeer recente audiovisuele producties niet. Ik denk daarbij aan (redelijk) re-
cente speelfilms als The Juniper Tree (1990), Shrek (2001-2010), Hoodwinked (2005), 
The Princess and the Frog (2009), Tangled (2010), Puss in Boots (2011) Red Riding Hood 
(2011), Snow White and the Huntsman (2012) en Mirror, Mirror (2012), maar ook aan 
lopende Amerikaanse tv-series als Grimm en Once Upon a Time...

In deze inleiding wil ik alleen nog kort stilstaan bij het centrale woord van 
deze bundel: sprookje. Als al gedacht wordt dat sprookjes van alle tijden zijn, 
dan geldt dat in ieder geval niet voor het woord ‘sprookje’. De oudste vorm 
van het woord sprookje is het Middelnederlandse ‘sproke’, dat voor het eerst 
in de veertiende eeuw opduikt – en daarmee bevinden we ons al in de late 
Middeleeuwen.1 Het woord sproke komt van spreken en betekent vrij letter-
lijk: datgene wat iemand zegt, het gesprokene, het gezegde, de uiting, de uit-
spraak (vgl. spreuk en het Duitse ‘Spruch’). Er is dus een duidelijke nadruk op 
de mondelinge overlevering. In een meer literaire betekenis staat sproke voor 
verhaal, vertelling of gedicht. In 1398 staat er in het rekeningenboek van de 
graaf van Holland bijvoorbeeld te lezen dat er betaald is aan ‘enen spreker, die 
voir minen here een sproke sprac van der Vriescher reyse’. Dit is dan bepaald 
geen sprookje, maar eerder een berijmd verslag van een militaire veldtocht 
van de Hollanders tegen de Friezen, twee jaar eerder in 1396.

In de late Middeleeuwen nauw verbonden met het begrip sproke is de be-
naming ‘sprookspreker’, een woord dat met name in veertiende- en vijftien-
de-eeuwse teksten opduikt.2 Sprooksprekers zitten qua datering in tussen 
de adellijke minstreels en de stedelijke rederijkers. Sprooksprekers waren 
(soms professionele) rondreizende voordrachtskunstenaars, die aan adellijke 
en stedelijke hoven, in kloosters en kroegen hun teksten voordroegen. Wat 
er is overgeleverd van dit sprooksprekersrepertoire zijn steeds gedichten of 
dichterlijke verhalen. Willem van Hildegaersberch was eind veertiende/be-
gin vijftiende eeuw de beroemdste sprookspreker in Holland en omstreken.3 

1  Zie het lemma in het Middelnederlands Woordenboek (MNW) VII, 1830-1832.
2  Zie MNW VII, 1832.
3  Zie Theo Meder: Sprookspreker in Holland. Leven en werk van Willem van Hildegaersberch (ca. 1400). Am-
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Van zijn voordrachtsrepertoire zijn 120 sproken overgeleverd, en daar zit niet 
één sprookje bij van het type ‘Roodkapje’ of ‘Sneeuwwitje’. Er zitten drie vol-
waardige fabels over Reinaert in het repertoire van Willem van Hildegaers-
berch, drie uitgewerkte moppen of boerden over seks, list en bedrog, en twee 
legenden over een onbrandbare hostie en over een heilige die een ridder redt 
van een verdrag met de duivel. Alle andere 112 sproken uit Willems repertoi-
re zijn meer berijmde columns of preken: belerende en betogende gedichten 
over de toestand in de wereld. En ook als je het complete Middelnederlandse 
sproken-repertoire overziet, dan is het vergeefs zoeken naar ‘Assepoester’ of 
‘Doornroosje’. Als je op zoek bent naar sprookjesachtige stof in middeleeuw-
se teksten, dan kan je beter zoeken in ridderromans, meer specifiek in de ro-
mans over koning Arthur.

Kortom, vanaf de late Middeleeuwen kennen we de woorden sproke en 
sprookspreker, maar dat ‘sproke’ slaat louter op spreken: mondeling voorge-
dragen repertoire. Soms hebben sproken wel eens iets weg van andere soorten 
volksverhalen (zoals moppen, legenden en fabels), maar eigenlijk nooit van 
sprookjes zoals wij die nu kennen.

Na de Middeleeuwen begint het woord sproke ook in zijn verkleinvorm 
voor te komen: sprookje.4 Aanvankelijk kan het nog de neutrale betekenis 
hebben van verhaaltje, vertelling of vertelsel. In de zeventiende eeuw heeft 
Joost van den Vondel het bijvoorbeeld over het ‘sprookje van Reyntje de Vos’. 
Maar in veel gevallen blijkt uit de context dat sprookje vooral opgevat ging 
worden als verdichtsel, fictie en leugenachtig verhaal. Bij zeventiende-eeuw-
se auteurs als G.A. Bredero, P.C. Hooft en Joost van den Vondel komt het 
sprookje voor in zijn negatieve betekenis als verzinsel, dronkemanstaal of ba-
kerpraat. Zo vertelt Bredero: ‘Onse Symen-buur liep op de bier-banck by sijn 
droncke gesellen Dit hiele storijtje voor een nieuw sproockje [te] vertellen’. 

In de achttiende eeuw vinden we bij de Gedichten (1726) van J. Vos de meer 
neutrale betekenis van sprookje, zoals we dat nu kennen. Hij schrijft: ‘Ik zel 
jou et sprookje van Erritje, Boontje, Strootje en Kooltje Vier zeggen’, wat in-
derdaad een bekend sprookje is. De achttiende-eeuwse vertalingen van de 
Franse Contes de ma mère l’Oye van Charles Perrault heetten in Nederland steeds 
de Vertellingen van Moeder de Gans – pas halverwege de negentiende eeuw, nà de 
publicaties van de Grimms, krijgt dit boek steeds vaker als titel Sprookjes van 
Moeder de Gans. Vanaf de negentiende eeuw wordt het woord ‘sprookje’ steeds 
duidelijker in de betekenis gebruikt zoals door de Grimms met ‘Märchen’ 

sterdam 1991. Zie tevens Dini Hogenelst: Sproken en sprekers: inleiding op en repertorium van de Middel-
nederlandse sproke. Amsterdam 1997.
4  Zie het lemma in het Woordenboek der Nederlandse Taal XIV, 3081-3083.
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bedoeld was. Schrijver H. van Alphen schreef in 1859 bijvoorbeeld: ‘Wij za-
ten laatst bij Saartje, Onze oude goede baker, Die sprookjes kan vertellen’. 
In De Boeken der Kleine Zielen uit 1901 schreef Louis Couperus: ‘Je speelde altijd 
met ons sprookjes tusschen die grote blâren, van eene prinses en feeën en rid-
ders’. Het begint dus al wel in de achttiende eeuw, maar het zet pas door in 
de negentiende en twintigste eeuw: de gangbare betekenis van sprookje die 
volgens het eerbiedwaardige Woordenboek der Nederlandse Taal luidt: ‘vertelling 
waarin denkbeeldige, bovennatuurlijke wezens optreden, toovenarijen plaats 
vinden of dieren of dingen sprekende worden ingevoerd’.

De kiem voor het woord sprookje lag al in de Middeleeuwen, maar een spro-
ke behoorde toen nog tot een heel ander genre. Na de Middeleeuwen werd er 
zelfs neergekeken op dat genre, en pas in de loop van de achttiende en negen-
tiende eeuw kreeg het sprookje vorm in de moderne betekenis van het woord. 
In hoeverre loopt deze geschiedenis van het woord parallel met de geschiede-
nis van het genre? Lag de kiem in de vorm van sprookjesmotieven al klaar in 
de Middeleeuwen, maar ontbloeide het genre hier pas goed in de achttiende 
en negentiende eeuw? Deze bundel met wetenschappelijke bijdragen zal daar 
helderheid in brengen.

Theo Meder



‘Pagina nulla docet’? 
Het Latijnse ‘sprookje’ van de ezelprins  

als literaire palimpsest

Stijn Praet

Inleiding: het Latijnse ‘sprookje’ als literaire palimpsest

Al tweehonderd jaar lang, sinds de gebroeders Grimm met hun collectie van 
Kinder- und Hausmärchen (1812-1857) de grondslagen legden voor het onder-
zoeksveld van de sprookjesstudies, leeft er in het collectief gedachtegoed een 
associatie die inmiddels bijna vanzelfsprekend is geworden, niet alleen onder 
academici, maar ook bij het ruimere publiek, namelijk tussen sprookjes en 
volksverhalen. Lang is men er van uitgegaan dat de sprookjes die tot ons zijn 
gekomen via de literaire collecties van auteurs als Giambattista Basile, Charles 
Perrault, Mme d’Aulnoy en de gebroeders Grimm indien niet de neerge-
schreven versies, dan toch bewerkingen zijn van verhalen die hun oorsprong 
vinden in een folkloristisch gedachtegoed en eeuwen lang werden overge-
leverd van verteller op verteller via het gesproken woord. Nu is er de afgelo-
pen dertig jaar veel veranderd in het veld van sprookjesstudies en de scherpe 
romantische tegenstellingen tussen hoge en lage cultuur, orale en schrifte-
lijke tradities, en folkloristische en literaire verhalen zijn intussen al enigs-
zins afgezwakt om plaats te maken voor meer dynamische modellen in de ge-
schiedschrijving van het sprookjesgenre. De meest verspreide opvatting die 
men vandaag in de sprookjesstudies aantreft, is dat de grote literaire sprook-
jesauteurs van weleer wel degelijk de kern van hun materie uit de volkscul-
tuur hebben gehaald (op haar beurt ook beïnvloed door geschreven tradities), 
maar deze vervolgens inhoudelijk en formeel hebben aangepast om tegemoet 
te komen aan de heersende literaire en socio-culturele normen van hun tijd.1

1 Een spilfiguur in de popularisering van deze opvatting is socio-historicus Jack Zipes, wiens 
talrijke werken een grote impact hebben gehad op het sprookjesonderzoek sinds de jaren 
zeventig, te beginnen met Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales. Tweede herz. 
ed. Lexington 2002 en Fairy Tales and the Art of Subversion: The Classical Genre for Children and the Process of 
Civilization. Tweede herz. ed. New York 2006.
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Toch klinken er ook stemmen die zich met een dergelijke visie niet akkoord 
stellen en in de ontstaansgeschiedenis van sprookjes een bepalend overge-
wicht toekennen aan de creativiteit en literaire bagage van individuele au-
teurs.2 Zo waarschuwen Ute Heidmann en Jean-Michel Adam in hun boek 
Textualité et intertextualité des contes (2010) dat ‘[l]’analyse de n’importe quel conte 
est bloquée par le renvoi systématique au folklore et aux “contes-types”. Le 
fait de considérer Basile, Perrault, Marie-Jeanne Lhéritier ou Marie-Catherine 
d’Aulnoy comme les transcripteurs de contes populaires a empêché les décou-
vertes que l’on peut faire quand on replonge leurs recueils dans le cadre so-
cio-discursif de leur émergence historique et quand on prend au sérieux leur 
nature de textes’.3 In het eerste deel van het boek beargumenteert Heidmann 
dat de sprookjes van Perraults Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités 
(1697) hun mosterd niet hebben gehaald uit de anonieme folklore zoals de 
‘pseudo-naïeve’ omkadering lijkt te suggereren, maar het resultaat zijn van 
een complexe intertekstuele en intergenerische dialoog met zowel de vrou-
welijke sprookjesschrijfsters in zijn kenissenkring, (l’Héritier, Bernard, e.a.) 
als een heel scala aan oude en eigentijdse auteurs, waaronder Vergilius, Apu-
leius, Boccaccio, Straparola, Basile, La Fontaine, Boileau, etc. Heidmann illus-
treert haar stelling uitgebreid in de gevalstudies van ‘Le Petit Chaperon rouge’ 
(‘Roodkapje’) en ‘La Barbe bleu’ (‘Blauwbaard’), elders gaat zij ook dieper in op 
‘La Belle au bois dormant’ (‘De schone slaapster’).4 Daarbij bedient ze zich van 
een beladen term uit het werk van Gérard Genette: de palimpsest.5 Letterlijk 

2 Zie bijvoorbeeld ook de bijdrage van Willem de Blécourt in dit volume en de verhitte pole-
mieken naar aanleiding van Ruth Bottigheimers Fairy Godfather: Straparola, Venice, and the Fairy Tale 
Tradition (2002) en Fairy Tales: A New History (2009), onder meer in Jack Zipes: The Irresistible Fairy 
Tale: The Cultural and Social History of a Genre. Oxford/Princeton 2012, 157-173 en The European Fairy-
Tale Tradition: Between Orality and Literacy. Ed. Dan Ben-Amos. Spec. issue of Journal of American Folk-
lore 123 (2010) 490. Dit conflict ligt in de lijn van een dispuut dat minstens even oud is als de 
gebroe ders Grimm en in de jaren twintig van de vorige eeuw al tot een hevige schermutseling 
heeft geleid door de Oostenrijkse comparatist Albert Wesselski, die zelf eerder sceptisch was 
over de volkse origines en mondelinge overlevering van sprookjes.
3 ‘De analyse van om het eender welke vertelling wordt geblokkeerd door de systematische 
terugkeer naar de folklore en “verhaaltypes”. Door Basile, Perrault, Marie-Jeanne L’héritier of 
Marie-Catherine d’Aulnoy te beschouwen als de transcriptors van populaire vertellingen ver-
hindert men de ontdekkingen die men zou kunnen doen wanneer men hun verhaalcollecties 
terugplaatst tegen de socio-discursieve achtergrond van hun historisch verschijnen en hun 
aard als teksten serieus neemt’ (Ute Heidmann en Jean-Michel Adam: Textualité et intertextualité des 
contes: Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhéritier. Paris 2010, p. 20). 
4 Zie Heidmann en Adam 2010, p. 81-152 en ‘Expérimentation générique et dialogisme inter-
textuel: Perrault, La Fontaine, Apulée, Straparola, Basile’, Féeries 8 (2011), p. 45-69.
5 Zie Gérard Genette: Palimpsestes: La littérature au second degré. Paris 1982.
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genomen is een palimpsest een manuscriptpagina die ooit beschreven is ge-
weest, maar in latere tijden weer min of meer blanco is geschraapt om plaats 
te maken voor een nieuwe tekst, bijvoorbeeld uit perkamentschaarste. Dank-
zij bepaalde technologische procedés is het nu mogelijk om te achterhalen 
wat er zich oorspronkelijk tussen en onder de lijnen van de jongere tekst heeft 

Afb. 1 Palimpsest met Grieks handschrift uit de zesde eeuw onder een Latijns handschrift uit de elfde/
twaalfde eeuw. Codex Guelferbytanus A, Weissenburg 64, Herzog August Bibliothek (Wolfenbüttel).
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bevonden. In navolging van Genette gebruikt Heidmann de term echter me-
taforisch als beeld voor de manier waarop literaire teksten zowel onbewust als 
doelgericht de dialoog aangaan met literaire tradities, hoe deze teksten hun 
voorgangers steeds in zich dragen en erdoor gedragen worden. Een ‘palimp-
sestische lectuur’ is er vooreerst op gericht deze dialoog terug aan het opper-
vlak te brengen om tot een rijkere leeservaring te komen, gevoelig voor beteke-
nislagen die tot stand komen in de parallellen, contrasten en verschuivingen 
tussen de doeltekst die we lezen en de interteksten waarmee hij is verweven.

In dit essay zal ik zelf een dergelijke palimpsestische lectuur uitschetsen van 
een Latijns ‘sprookje’ uit de lange twaalfde eeuw genaamd Asinarius (Het verhaal 
van de ezel). Het woord ‘sprookje’ wil ik hier tussen aanhalingstekens plaatsen 
omdat er tijdens de Middeleeuwen geen afgebakend concept bestaat overeen-
komstig met de invulling van het genre zoals zich dat van de zestiende en ze-
ventiende eeuw is beginnen ontwikkelen in de volkstalen – ons modern begrip 
van fictie was hooguit embryonaal aanwezig.6 Desalniettemin veronderstellen 
bepaalde onderzoekers dat er voor die tijd wel iets als het toversprookje moet 
hebben gecirculeerd in de mondelinge tradities van het volk.7 Daarvoor base-
ren ze zich voornamelijk op middeleeuwse Latijnse en volkstalige teksten die 
zekere thematische gelijkenissen vertonen met andere teksten die men eeu-
wen later is gaan samenbrengen onder de noemer van het volkssprookje. We 
moeten ons echter realiseren dat diezelfde teksten die we vandaag zouden om-
schrijven als ‘sprookjesachtig’ binnen een middeleeuws kader wellicht heel 
anders werden ervaren. Ook de veronderstelling dat deze teksten adaptaties 
bevatten van volksverhalen dient met de nodige voorzichtigheid behandeld 
te worden, niet het minst omdat zij steunt op een in essentie anachronistische 
redenering. Het lijkt me niet opportuun om binnen het beperkte bestek van 
dit essay op een zinnige, genuanceerde manier in te gaan op de diverse argu-
menten voor en tegen een oraal-folkloristische hypothese met betrekking tot 
middeleeuwse Latijnse ‘sprookjes’. Wel kan ik aangeven waarom mijn eigen 
voorkeur in het geval van de Asinarius uitgaat naar een palimpsestische, literair-
contextualiserende benadering zoals ook Heidmann die hanteert.

Met de Latijnse literatuur bevinden we ons namelijk in een wereld die sterk 
gedomineerd wordt door intertekstualiteit. Natuurlijk geldt dit in zekere 
mate voor alle literaturen, maar bij het Latijn liggen de omstandigheden bui-

6 Voor fictionaliteit in de Hoge Middeleeuwen, zie de klassieke studie van D.H. Green: The Be-
ginnings of Medieval Romance: Fact and Fiction, 1150-1220. Cambridge: 2002.
7 Voor een recent voorbeeld, zie Jan Ziolkowski: Fairy Tales from before Fairy Tales: The Medieval Latin 
Past of Wonderful Lies. Michigan 2007, evenals zijn bijdrage in het eerder genoemde Journal of Ame-
rican Folklore 123 (2010) 490, p. 377-397.
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tengewoon extreem. Doorgaans laat men de Latijnse literatuur aanvangen 
rond 240 v.C., nota bene met een fabulistische adaptatie door Livius Andoni-
cus van een Grieks toneelstuk, en eigenlijk is deze literatuur nooit helemaal 
uitgedoofd – niet als het van Harrius Potter mag afhangen. Het buitengewone 
is nu dat het Latijn ten laatste vanaf de zevende eeuw n.C. door niemand meer 
werd gesproken als moedertaal. In de Late Oudheid al was zij voor de meeste La-
tijnse auteurs een tweede of zelfs derde taal. De Latijnse literatuur wordt dus 
al meer dan een millennium lang van leven voorzien door anderstaligen die 
het Latijn aangeleerd hebben gekregen binnen een schoolse context, zoals 
nog steeds het geval is. Die scholing ging er tijdens de Middeleeuwen wel aan-
zienlijk intenser aan toe. Zowel binnen de monastieke als scholastieke sfeer 
werd de leerling onderworpen aan een totale onderdompeling in het schrif-
telijke Latijnse universum van de grote gezaghebbende auteurs (auctoritates) 
van het verleden. Dit omvatte zowel christelijke teksten (de Vulgaat, de kerk-
vaders en hun commentatoren) als een brede, wisselende selectie van auteurs 
uit de Oudheid in alle mogelijke genres. Zo verwierf men niet alleen een taal 
die toegang verschafte tot bepaalde posities in Kerk en staat, men raakte ook 
doordrongen van een uitgebreide tekstuele en culturele bagage. De initiatie 
in het Latijn resulteerde dus niet enkel in een praktische scholing, idealiter 
droeg zij ook bij tot de geestelijke vorming van de leerling.

Dit heeft verregaande gevolgen voor de manier waarop middeleeuwse La-
tijnse auteurs hun eigen geschriften concipiëren. Reeds op een onbewust ni-
veau incorporeert de auteur tekstuele structuren en brokstukken vers en pro-
za die hij elders heeft ontleend. Aangezien hij (zij) vaak dagen- tot jarenlang 
heeft gecontempleerd over bepaalde tekstfragmenten zijn ze immers deel ge-
worden van zijn natuur, intellectueel en/of spiritueel. Ongetwijfeld spreekt 
hij soms ‘met Vergilius of Augustinus’ zonder daar zelf weet van te hebben. 
Naast deze rudimentaire vorm van intertekstualiteit is de Latijnse auteur ook 
geneigd tot een meer doelgerichte en opzichtige dialoog met andere teksten. 
Vaak gaat het daarbij niet om passieve receptie, maar om een actieve herschrij-
ving, een weerwoord dat niet zomaar slaafs volgt, maar gebruik maakt van de 
rijkdom van het verleden om tot nieuwe en vernieuwende werken te komen.8 

8 Het internationale Latinitas perennis-project heeft zich gedurende meerdere jaren over deze 
materie gebogen. Zie Yanick Maes, Jan Papy en Wim Verbaal (eds.): Latinitas Perennis I: The Continu-
ity of Latin Literature. Boston/Leiden: 2007 en Latinitas Perennis II: Appropriation and Latin Literature. Bos-
ton/Leiden 2009. Voor het belang van auctoritates in de twaalfde-eeuwse Latijnse literatuur, zie 
bijvoorbeeld Wim Verbaal: ‘Teste Quintiliano: Jean de Salisbury et Quintilien – un exemple de 
la crise des autorités au XIIe siècle’, in: Quintilien ancien et moderne. Latinitates 3. Turnhout 2010, p. 
155-170; Jan M. Ziolkowski: ‘Cultures of Authority in the Long Twelfth Century’, Journal of En-
glish and Germanic Philology 108 (2009) 4, p. 421-448.
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Van zijn ideale ‘modellezer’ wordt verwacht dat hij in staat is deze dialoog 
op te merken – niet zelden delen zij een groot stuk van hun tekstuele achter-
grond – en hier gevolg aan te geven in zijn interpretatie van de tekst.9 Om die 
reden blijft een palimpsestische lectuur ook vandaag nog één van de meest 
‘natuurlijke’ benaderingen van middeleeuwse Latijnse teksten, gemotiveerd 
vanuit de aard van het materiaal zelf. Het Latijnse ‘sprookje’ van de ezelprins 
dat ik nu zal voorstellen vormt daar geen uitzondering op.

Asinarius: sprookje, volksverhaal, komedie?10

De Asinarius is een verhalend gedicht uit de zogenaamde renaissance van de 
twaalfde eeuw, een culturele bloeiperiode die nog een eind doorloopt tot in 
de dertiende eeuw. Als plaats van herkomst wordt op basis van de manus-
criptdistributie meestal Zuid-Duitsland genoemd,11 terwijl stijl en inhoud 
ook doen denken aan het milieu van de scholen in Frankrijk. De tekst be-
staat uit een vierhonderdtal verzen in elegische disticha, een klassieke strofe 
bestaand uit een vers van zes voeten gevolgd door één van twee maal twee en 
een halve versvoet. Het Latijnse taalgebruik is tevens vrij klassiek, helder en li-
neair. Her en der klinken echo’s door uit de werken van de Romeinse auteurs 
Ovidius, Vergilius, Horatius, Lucanus, Statius, etc. Daarnaast duiken ook fra-

9 Vgl. Jan M. Ziolkowski: ‘Towards a History of Medieval Latin Literature’, in: Medieval Latin: An 
Introduction and Bibliographical Guide. Ed. F.A.C. Mantello en A.G. Rigg. Washington (D.C.) 1996, p. 
505-536: ‘The cozy proximity of author, reader, and audience that Medieval Latin literature of-
ten assumes differs acutely from the typical experience of these same participants in communi-
cative acts today, and created intimacies that are impossible to replicate at the remove of many 
centuries. Texts take for granted a common knowledge – of books that the entire audience has 
read, of experiences that they all have shared, and of people and topical events that they all know 
– and make allusions and inside jokes that sometimes elude us. In this sense Medieval Latin li-
terature relies upon textual communities in a way far removed of the experience of the average 
European or American today’. Terwijl ik akkoord ga met Ziolkowski’s stelling dat het onmoge-
lijk is de leeservaring van ‘de’ middeleeuwse lezer volledig in kaart te brengen (praktisch én epis-
temologisch), kunnen we wel proberen bepaalde elementen ervan te reconstrueren. De ‘mo-
dellezer’ waarover ik het hierboven heb, moet dan ook worden begrepen als een hypothetische 
constructie, ondersteund door waarschijnlijke intertekstuele verbanden. Zie ook Wim Verbaal: 
‘The Preaching of Community: Bernard of Clairvaux’s Sermons and the School of Experience’, 
Medieval Sermons Studies 48 (2004), p. 75-90; Brian Stock: The Implications of Literacy. Princeton 1987.
10  Delen van dit en het volgende kapittel werden eerder ook verder uitgewerkt in Stijn Praet: 
‘The Trojan Ass: Asinarius as Mock Epic’, Viator 44 (2013) 3.
11  Zie Langosch: Asinarius und Rapularius. Heidelberg 3 1929. 13-14; Simona Rizzardi (ed. en vert): 
‘Asinarius’. Commedie latine del XII e XIII secolo. Vol. 5. Genova: Pubblicazioni dell’ Instituto di filo-
logia classica e medievale dell’Università di Genova 79, 1983, p. 157-161.
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sen op uit die andere grote autoriteit, de Vulgaat, evenals meer contemporai-
ne werken, waarvan ik er dadelijk een aantal zal belichten. Over de auteur van 
de Asinarius weten we vrijwel niets, behalve dan dat het hoogstwaarschijnlijk 
gaat om een man die met zekerheid een klassieke opleiding heeft genoten, 
misschien was hij zelfs een schoolmeester of student. Gezien de hoofse in-
slag van het gedicht kan men ook denken aan een opgeleide hoveling, hoewel 
men geen deel hoefde uit te maken van het hof om alles over zijn gebruiken 
te weten te komen in de toenmalige literatuur. Over het ‘directe’ publiek be-
staat al evenmin zekerheid, buiten het feit dat zij het Latijn moesten beheer-
sen, waarbij de opgeleide intelligentsia aan scholen en universiteiten zich als 
eerste aandienen. Men kan zich bijvoorbeeld gerust voorstellen dat het ge-
dicht is ontstaan als een intellectualistische Spielerei, bedoeld voor een kleine 
vriendenkliek van jongeren en/of volwassenen.12 Maar ook klerikale kringen 
komen in aanmerking. Immers, de scheiding tussen profane en religieuze 
teksten wordt in die periode een stuk minder scherp getrokken dan men van-
daag zou willen denken.13 Wat betreft de materiële overlevering: de Asinarius 
is tot ons gekomen in een veertiental overlevende manuscripten, vooral van 
Franse, Duitse of Italiaanse afkomst, en we hebben weet van tenminste vier 
andere die intussen verloren zijn gegaan.14

Het verhaal van het gedicht kan men als volgt samenvatten:15 in een onbe-
kende stad leeft een al even onbekende koning samen met zijn vrouw. Hun 

12  Uit het Registrum Multorum Auctorum (Register van vele boeken, 1280) van Hugo von Trimberg staat 
de Asinarius vermeld als een vaakgelezen schooltekst, wat natuurlijk niet hoeft te impliceren dat 
hij ook voor een eductatief gebruik is geschreven. zie Langosch 1929 iv, p. 14; Ziolkowski 2007 
p. 204-205. Ziolkowski merkt op dat het gedicht vaak voorkomt in manuscripten waarin ook 
andere schoolteksten zijn opgenomen.
13  Bovendien bevat de Asinarius ook een christelijke ondertoon, waaraan ik binnen dit essay 
echter geen aandacht kan besteden. Het feit dat deze ondertoon zo speels is en afgewisseld 
wordt met onder andere erotische elementen hoeft voor de religieuze geest van de twaalfde 
eeuw geen probleem te vormen. In deze periode komen we bijvoorbeeld ook abten tegen die 
volledig fictieve, ovidiaanse liefdesgedichten componeren op zowel meisjes als jongens, of 
volktalige Bijbelvertalingen/ adaptaties waarin elementen zijn verwerkt uit de arthuriaanse li-
teratuur. 
14  Voor een beschrijving van deze manuscripten met een stemma codicum, zie Rizzardi: 1983, p. 
173-186.
15  Voor de recentste teksteditie, zie Rizzardi 1983, p. 194-257. Voor vertalingen, zie Erich Ack-
erman [vert.]: ‘Das Eselchen’, Märchen des Mittelalters. Köln 2007, p. 69-76 (Duits proza); Karl Lan-
gosch: ‘Der Eselprinz (Asinarius)’. Waltharius, Ruodlieb, Märchenepen: lateinische Epik des Mittelalters mit 
deutschen Versen. Basel 1956, p. 334-357. (Duits vers); Rizzardi (Italiaans proza); Ziolkowski 2007, 
p. 341-350 (Engels proza). Op het moment van schrijven leg ikzelf de laatste hand aan een Ned-
erlandstalige versvertaling.
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grootste zorg is dat ze er maar niet in slagen een erfgenaam te verwekken. De 
koningin richt dus haar smeekbeden tot de goden, met succes. Het kind dat 
ze baart, blijkt echter een ezel te zijn. Terwijl zij het diertje aan de vissen wil 
voeren, beveelt de koning hem op te laten voeden zoals een koningszoon be-
taamt. De ‘kleine prins’ (domicellus) groeit op en ontwikkelt een liefde voor 
liermuziek. Wanneer hij een gevierd muzikant om onderricht vraagt, wordt 
hij aanvankelijk afgescheept – ezels zijn nu eenmaal niet muzikaal aangelegd. 
De ezelprins dringt aan (met de nodige dreigementen) en binnen de kortste 
keren overtreft hij zelfs zijn meester. Op zekere dag wordt hij ten volle gecon-
fronteerd met zijn eigen spiegelbeeld in een rivier en het begint hem te da-
gen dat de inwoners van het rijk hem, als het moment zou aanbreken, waar-
schijnlijk niet zullen toelaten de troon over te nemen. Hij besluit te vluchten 
en reist een tijd de zeeën over, tot hij aankomt bij een ander koninkrijk aan 
het einde van de wereld. Na een kort oponthoud aan de paleispoorten weet 
hij zich het hof binnen te charmeren en wordt daar de lieveling van de ko-
ning. Wanneer hij uit heimwee weer wil vertrekken, slaagt de vorst erin om 
hem daarvan te weerhouden door hem aan zijn dochter uit te huwelijken. De 
hele stad viert feest. Tijdens de eerste huwelijksnacht, wanneer hij zich alleen 
waant met zijn kersvers bruidje, stroopt de ezelprins geheel onverwacht zijn 
vel af om een beeldschone man te onthullen. ’s Ochtends neemt hij zijn oude 
gedaante weer aan. De koning heeft echter een spion achter het slaapkamer-
gordijn geplaatst die hem alles vertelt. De nacht erop sluipt hij zelf de kamer 
van het slapende koppeltje binnen en verbrandt de afgeworpen ezelsvacht. 
De jongen raakt in paniek wanneer hij zijn vertrouwde huid niet kan vinden, 
maar de koning stelt hem gerust en schenkt hem meteen ook de helft van zijn 
rijk. Nog geen jaar erna komt de oude man te sterven en de jonge prins erft al-
les, met daarbovenop nog eens het rijk van zijn eigen vader.

Afgaand op een samenvatting als deze zal de hedendaagse lezer wellicht ge-
neigd zijn te denken dat hij hier met een typisch sprookje te maken heeft. We 
moeten ons echter herinneren dat het sprookje strikt genomen een (vroeg)
modern genre is waar de Asinarius eeuwen aan voorafgaat. Het sprookjesach-
tige karakter van deze tekst is vooreerst het gevolg van onze eigen retrospec-
tieve projecties en verwachtingen.16 Begrijpelijk ook: naast de meer algemene 

16  Om een voorbeeld te geven: vóór de opkomst van het sprookjesgenre vanaf de Vroegmo-
derne Tijd lijkt er geen verband te bestaan tussen frasen als ‘Er was eens’, ‘C’era una volta’, ‘Il 
y était une fois’, ‘Once upon a time’, etc. en sprookjesachtige verhalen. Het Latijnse ‘Erat/ fuit 
quondam’ werd gebruikt als incipit voor een veelheid aan narratieve teksten, zelfs historiogra-
fische. Zie ook Fehlings commentaar bij de openingsregels van Apuleius’ ‘Amor en Psyche’, 
‘Erant in quadam civitate rex et regina’ (Detlev Fehling: Amor und Psyche: Die Schöpfung des Apuleius 
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thematische en generische verwantschappen met het latere genre kunnen we 
inderdaad een aantal duidelijke parallellen vaststellen met specifieke sprook-
jesteksten, te beginnen met Giovan Francesco Straparola’s ‘Re porco’ (‘ko-
ning zwijn’), in Le piacevoli notti/De aangename nachten, 1551, 1553), waarin de 
ezel wordt vervangen door een moordzuchtig varken dat op zoek is naar een 
bruid die bereid is zijn zwijnerij te verdragen. Aan het einde van de zeventien-
de eeuw wordt de favola van Straparola gereconfigureerd als conté de(s) fées door 
Madame d’Aulnoy in ‘Le prince Marcassin’ (‘Prins Everzwijn’) en door Mada-
me de Murat als ‘Le Roy Porc’ (‘De varkenskoning’).17 Tenslotte schenken de 
Grimms ons ‘Hans mein Igel’ (‘Hans mijn egel’), met een doedelzakspelend 
egeltje, en ‘Das Eselein’ (‘Het ezeltje’), hetgeen een eigenlijke proza-adaptatie 
is van de Latijnse Asinarius die Jacob was tegengekomen in een manuscript te 
Berlijn.18 Met het oog op deze teksten is er mijns inziens niets op tegen om de 
Asinarius deel te laten uitmaken van de bredere literaire sprookjestraditie, zo-
lang men hem daarbij rekent tot haar voorgeschiedenis.

Het is echter de reactie van de gebroeders Grimm op hun vondst van de 
Latijnse tekst die de voornaamste voorafschaduwing zou blijken van het on-
derzoek dat er later naar zou verricht worden. Ziolkowski meent: ‘[t]o the 
Brothers Grimm, the utility of the Latin poem lay in having preserved an 
oral Märchen that they sought to recover, like an authentic old house, from 
beneath the unwanted accretions and alterations of its later owners’.19 Kort-
om, toen de Grimms beseften dat de Asinarius gelijkenissen vertoonde met 

und ihre Einwirkung auf das Märchen, eine Kritik der romantischen Märchentheorie. Abhandlungen der Geistes- 
und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Vol. 9. Mainz1977, p. 78-88).
17  Heidmann gebruikt de term reconfiguration (générique) om het complexe proces te omschrij-
ven waarbij zowel abstracte genreconventies als specifieke teksten worden hervormd en onder-
ling gekruist om tot nieuwe tekstgenres te komen. Zie onder meer Heidmann en Adam: 2010 p. 
37-40; Heidmann: ‘La (re)configuration des genres dans les littératures européennes. L’exemple 
des contes’, Colloquium Helveticum 40 (2009), p. 91-104.
18  De onderlinge relatie tussen deze teksten laat ik hier onbesproken. Voor tekstedities, zie 
respectievelijk Giovan Francesco Straparola: ‘Favola I [Il re porco]’. Le piacevoli notti, Vol. 1. Ed. 
Donato Pirovano. Roma 2000, p. 63-69; Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’ 
Aulnoy: ‘Le prince Marcassin’. Contes. Vol. 2. Eds. Jacques Barchilon en Philippe Hourcade. Paris 
1998, p. 429-498; Henriette Julie de Castelnau comtesse de Murat: ‘Le roy porc’. Histoires sublimes 
et allégoriques. Paris 1699, p. 1-65; Jacob Grimm en Wilhelm Grimm: ‘Hans mein Igel’ en ‘Das Es-
elein’, in: Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. 
Vol. 2. Ed. Heinz Rölleke. Stuttgart 2010, p. 112-117, 240-244.
19  Ziolkowski 2007, p. 226. Voor een bespreking van de Grimms’ herwerking van de Asinarius, 
zie Ziolkowski 2007, p. 225-229. Voor hun editietechnieken in het algemeen, zie bijvoorbeeld 
Ute Heidmann: ‘Le dialogisme intertextuel des contes des Grimms’, Féeries 9 (2012), p. 9-28; Jack 
Zipes: The Brothers Grimm: From Enchanted Forests to the Modern World. Basingstoke/New York 2003, p. 
29-64.
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hun eigen opvatting van het ‘authentieke volkssprookje’, veronderstelden 
ze dat het verhaal eerst vorm moest hebben gekregen binnen een (Duitse) 
folkloristische traditie. Deze hypothese zou worden overgenomen door late-
re onderzoekers, waarvan een aantal haar reeds als bevestigd feit beschouw-
den.20 Op basis van zijn analogieën met andere Tales of Magic werd de Asina-
rius, of beter zijn ‘onderliggende verhaaltype’, opgenomen in het standaard 
indexering- en categorisatiesysteem The Types of International Folktales. Deson-
danks waren de redacteurs niet in staat onmiskenbare attestaties van het 
verhaal op te sporen in de orale tradities van Europa. Toenmalig vooraan-
staand folklorist Stith Thompson betwijfelde dan ook of het daar ooit echt 
deel van had uitgemaakt.21 In de meest recente herziene editie van de index 
door Hans-Jörg Uther wordt het verhaaltype in kwestie aangeduid als ‘ATU 
430: The Donkey (Asinarius)’ – waarmee de Latijnse tekst dus zijn eigen pro-
totype wordt.22

Nu is het opmerkelijk vast te moeten stellen dat, terwijl men in het verle-
den wél pogingen heeft ondernomen om de Asinarius in verband te brengen 
met mogelijke bronnen die relatief perifeer zijn aan het middeleeuwse literaire 
veld (sociaal, soms ook geografisch), men nauwelijks de moeite heeft geno-
men dit gedicht ook te situeren in zijn meest zekere, directe context: de Latijn-
se literaire traditie. Zou het kunnen dat de grimmiaanse lens waardoor we 
nog steeds naar sprookjesachtige teksten kijken de interesse heeft verdrongen 
voor de Asinarius als een staaltje Latijnse literatuur? Of men zich nu wel of niet 
kan vinden in de hypothese dat de Asinarius-dichter zich voor de basisstruc-
tuur van zijn plot heeft gebaseerd op één of meerdere volksverhalen, zijn re-
actie op en reconfiguratie van andere teksten uit de Latijnse traditie blijkt bij 
nader onderzoek van een onmiskenbare invloed te zijn geweest op de com-
positie van zijn werk.

20  Zie bijvoorbeeld Langosch 1956, p. 383; Walter Scherf: Lexicon der Zaubermärhen. Stuttgart 
1982, p. 284; Fritz Wagner: ‘Asinarius’. Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und 
vergleichenden Erzählforschung. Vol. 1. Ed. Kurt Ranke e.a. Berlin 1977, kol. 866.
21  Zie Stith Thompson: The Folktale. New York 1979, p. 100. Wel bestaat er een interessante 
parallel in het verhaal van de verwekking van de mythische prins Vikram ditya in de Sanskrie-
te verhaalcollectie Simh sana Dv trim ik  (tweeëndertig verhalen van de troon van vikramãditya, late der-
tiende/vroege veertiende eeuw). Voor een teksteditie, zie Aditya Narayan Dhairyasheel Haksar 
[ed. en vert.]: ‘The Birth of Vikramaditya’. Simh sana Dv trim ik : Thirty-Two Tales of the Throne of Vi-
kramaditya. London 2006, p. 181-184. Rizzardi 1983, p. 140-147 en Ziolkowski 2007, p. 219-225 
beschouwen deze tekst als een voorouder van de Asinarius. Hoewel dit kan overwogen worden 
als een mogelijkheid heb ik zelf de indruk dat de gelijkenissen te algemeen van aard zijn.
22  Zie Hans-Jörg Uther: The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Vol 1. FF 
Communications 284. Helsinki 2004.
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Rizzardi is één van de weinige uitzonderingen die toch een aanzet geeft 
in de richting van een literaire contextualisering. Hoewel zij eveneens pro-
bleemloos uitgaat van een folkloristische oorsprong, relateert ze de tekst ook 
overtuigend aan de zogenaamde Latijnse elegische komedie, een literair gen-
re dat opbloeit tijdens de twaalfde eeuw in de Franse Loirevallei, op dat mo-
ment bekend omwille van haar hoogwaardig klassiek onderwijs en literai-
re experimenten. Kenmerkend zijn het metrum van het elegisch distichon, 
het dramatisch karakter van de dialogen, een taalgebruik in de stijl van de 
klassieke dichter Ovidius, de aanwezigheid van erotiek, een eerder vrouw-
onvriendelijke attitude en natuurlijk humor, allemaal kenmerken waaraan 
de Asinarius beantwoordt.23 Die humor komt in de Asinarius tot stand op ten 
minste twee geraffineerde niveaus: ten eerste tekstueel, door middel van am-
bigue en verrassende tekstconstructies (frappante enjambementen, uitge-
stelde onthullingen), ten tweede intertekstueel, waarbij bepaalde associaties 
en verwachtingen worden gecreëerd bij de modellezer, die dan in een ludiek 
contrast worden geplaatst met de gelezen doeltekst zelf. Mijn eigen palimp-
sestische lectuur van de Asinarius zal nu vooral peilen naar dit tweede niveau. 
Daarbij zal ik aangeven welke interteksten we kunnen ontwaren tussen de 
regels en in de kantlijnen van het gedicht, en hoe zij bijdragen aan een ko-
mische lezing.

De ezel van Troje: een spotepos

Een eerste intertekst die ik wil belichten is het epische gedicht Ylias (Versus de 
excidio Troiae/Verzen over de val van Troje, ca. 1150) van magister Simon Aurea Capra 
(Chèvre d’Or), kanunnik in de abdijschool van Saint-Victor te Parijs.24 Even-
eens geschreven in elegische disticha en een gedrongen retorische stijl ver-
haalt dit gedicht over de val van Troje en de avonturen van Aeneas, mythische 
stichter van het Romeinse volk. De epische materie van Troje kende een he-

23  Zie Rizzardi 1983, p. 150-157. Voor een algemene inleiding op het genre, zie Alisson God-
dard Elliot: Seven Medieval Latin comedies. New York 1984, p. xiii-lxiii. Zij wijst er op dat de termen 
‘genre’ en ‘komedie’ hier misleidend kunnen zijn. Het corpus bestaat namelijk uit een zeer he-
terogene groep experimentele teksten, waarvan sommige effectief neigen naar komedies in de 
dramatische zin van het woord, en anderen meer weg hebben van Oud-Franse fabliaux.
24  Voor de meest recente teksteditie, zie Sébastien Peyrard, (ed.): L’Ilias de Simon Chèvre d’Or. Édi-
tion critique et commentaries. Paris: Diss. École nationale des chartes, 2007 (ongepubliceerd). Voor 
een inleiding tot de auteur en zijn werk, zie John F. Benton: Culture, Power and Personality in Me-
dieval France. Ed. Thomas N. Bisson. London/Rio Grande OH 1991, p. 22; André Boutémy: ‘La 
Geste d’Enée par Simon Chèvre d’Or’, Le Moyen Age 45 (1946), p. 243-246; Peyrard, p. xxv-xxix.
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vige heropbloei van de late elfde tot en met dertiende eeuw; het populaire ge-
dicht van Simon is slechts één van een twintigtal andere Trojeverhalen uit die 
periode die het overleefd hebben, zowel in het Latijn als in de volkstalen.25 Ik 
wil nu poneren dat de Asinarius ook deelneemt aan deze trend, zij het op een 
ludieke manier. In zijn opening lijkt de dichter namelijk de beginsituatie van 
Simons gedicht te hernemen, her en der zelfs verwijzend naar diens bewoor-
dingen. De modellezer die ook met deze intertekst bekend is, wordt op die 
manier uitgenodigd om de ontplooiing te verwachten, niet van een sprookje, 
maar van een Trojaans epos. Bekijk de volgende passages:

Asinarius vss. 1-24:26

Rex erat ignote quondam regionis et urbis
 Sed nomen regis pagina nulla docet.
Hic sibi consortem regni thalamique sodalem
 Sortitus fuerat nobilitate parem.
Quos licet imperii maiestas alta bearet
 Amplaque congeries nobilitaret opum,
Hic tamen adversa parum Lucina negaret
 Gratis enim Veneris excoluere iocos.
Hinc dolor, hinc gemitus ambos vexabat,
 heredem regni non habuere sui.
Denique regina misero compassa marito
 Tali sive pari voce frequenter ait:
‘Quid facimus? Nil proficimus: iam vivere tedet
 Nocturnisque piget sepe vacasse iocis.
Femina sum misera sterilique simillima terre
 Qui sine spe messis semina iacta vorat.
Pertuso sacco iuste me comparo, qui quod
 Ore patente capit hoc aliunde vomit.
Heu, quid nobilitas, quid opes, quid gloria regni
 Prosunt, heredem si michi fata negant?’
Continuis igitur precibus pia numina pulsans,
 Ut mater fiat nocte dieque rogat.
Quod petit assequitur et fit mater sed...aselli:
 Eius enim partus pulcher asellus erat!

25  Voor een kort overzicht, zie Wim Verbaal: ‘Homer im lateinischen Mittelalter’, in: Homer-
Handbuch: Leben - Werk - Wirkung. Eds. Antonios Rengakos en Bernhard Zimmermann. Stuttgart: 
2011, p. 329-336. Voor een online overzicht met verwijzingen naar online teksten, zie de Médi-
terranées onderzoekssite, ‘La guerre de Troie dans la littérature tardo-latine et medieval’.
26  Ik citeer telkens uit de teksteditie van Rizzardi 1983, met uitzondering van het tweede vers 
(vgl. noot 38).
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Er was eens een koning van een onbekende streek en stad, / maar van zijn naam 
wordt op geen enkele pagina gewag gemaakt. / Deze had zich een mederegent 
en bedgenoot gekozen / die zijn gelijke was in nobelheid. / Hoewel de verhe-
ven majesteit van het koningschap hen bekoorde en stapels rijkdom hen tot eer 
strekten, / wou de afkerige Lucina hen geen nageslacht gunnen, / dus speelden 
ze de spelletjes van Venus vergeefs. / Vandaar hun leed, vandaar werden ze al-
lebei door zuchten gekweld, / omdat ze geen erfgenaam hadden voor hun rijk. 
/ Op de lange duur begon de koningin uit medelijden voor haar man / regel-
matig als volgt te spreken: / ‘Waar zijn we mee bezig? Niets wil baten, het leven 
zit me al tegen / en ik ben het beu me voortdurend met nachtelijke spelen in te 
laten. / Ik ben een ellendige vrouw, net als de barre aarde die hopeloos het zaad 
in haar voren verslindt. / Terecht zie ik mezelf als een doorboorde zak die wat / 
hij met open mond in zich neemt vervolgens weer uitbraakt. / Helaas, wat ba-
ten nobelheid, rijkdom en de glorie van het regeren / als de schikgodinnen mij 
een erfgenaam ontzeggen?’ / En dus drong zij met vrome gebeden aan bij de 
goden, / vroeg ze dag en nacht om moeder te worden. / Haar wens werd vervuld 
en ze werd moeder … van een ezel! Nee echt, haar worp gaf een beeldig ezeltje.27

Ylias vss. 1-18:28

Diviciis, ortu, specie, virtute, triumphis,
 rex Priamus clara clarus in urbe fuit.
Dum rex, dum proceres, dum starent Pergama, Troja
 et decus et species et caput orbis erat.
Rex Hecubam duxit, sociam sibi nobilitate,
 auspiciis, forma, rebus, amore, throno.
Ex hac suscepit natos, erat Hector in illis
 summus et in bello fulminis instar habens.
Plus ferus ille fero, plus pardo plusque leone;
 sic fuit absque fere plus ferus ille feris.
O faustum natis, o faustum conjuge regem,
 si pariter Paridem non peperisset ei!
Non in eo pignus peperit, sed tela, sed ignem,
 sed sibi, sed Priamo, sed mala cuncta suis.
Hoc pater, hoc genetrix, hoc fratrum cetus et Hector,
 hoc etiam regni gloria, Troja, ruit.
Hunc Paridem paritura parens per somnia vidit:
 vidit pro puero se peperisse facem.

27  Doorheen dit essay kies ik voor een niet-poëtische vertaalstijl om de lezer die het Latijn niet 
machtig is een beter inzicht te verschaffen in de intertekstuele allusies.
28  Ik citeer telkens uit de ‘korte’, oudere versie van het gedicht in Peyrard 2007, p. 5-28. 
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Vanwege zijn rijkdom, herkomst, aanschijn, deugd en eer / was koning Pria-
mus beroemd in zijn beroemde stad. / Zolang de vorst, zolang zijn edelen, 
zolang zijn citadel sterk stonden, was Troje / het juweel, het droombeeld en 
de hoofdstad van de wereld. / De koning huwde Hecuba, zijn deelgenoot in 
nobelheid, / bestuur, karakter, bezittingen, genegenheid en de troon. / Zij 
schonk hem meerdere zonen, Hector was onder hen / het meest voortref-
felijk en hij droeg de oorlogsvlam in zich. / Wilder dan wild was hij, meer 
dan een luipaard, meer dan een leeuw. / Ja, hij was nog wilder dan de wilde 
beesten. / O gezegend door zijn kroost, o gezegend door zijn echtgenote was 
de koning / geweest indien ze hem niet ook Paris had gebaard! / Met hem 
bracht ze geen nageslacht voort, maar geschut en vuur, / en voor zichzelf, 
Priamus en al hun geliefden allerlei onheil. / Door hem werden zijn vader, 
zijn moeder, Hector en zijn andere broers / en zelfs de glorie van het rijk, 
Troje, in het verderf gestort. / De hoogzwangere vrouw zag in een droom 
hoe ze Paris baarde, / zag hoe ze in plaats van een jongen een fakkel had ge-
baard.

Bij een eerste vluchtige blik al merkt de geschoolde middeleeuwse lezer op 
dat hij te maken heeft met elegische disticha, op dat moment een veelwend-
baar metrum dat voor verschillende genres werd gebruikt, waaronder ook 
het epos. De koninklijke thematiek en vermelding van godinnen als Lucina 
en Venus zullen hem verder in die richting sturen. Zodra hij de specifiekere 
resonanties met Simons Ylias gewaar begint te worden, ontstaat de mogelijk-
heid tot een intertekstuele pendelbeweging. Beide gedichten beginnen met 
de introductie van een koning en zijn stad, de ene verhuld in anonimiteit, de 
andere wereldberoemd (A vss. 1-2 / Y vs. 2). Beide koningen zijn gehuwd met 
een verdienstelijke, nobele echtgenote met wie zij een comfortabel leven lei-
den (A vss. 3-6 / Y vss. 5-6). Na enige tijd raken de vrouwen in verwachting: He-
cuba schenkt het leven aan Hector, latere kampioen van het Trojaanse kamp, 
‘wilder dan de wildste beesten’ (Y vss. 9-10). Wanneer ze later voor de zoveel-
ste keer opnieuw zwanger wordt, krijgt ze een profetische droom waarin ze 
zichzelf een brandende fakkel ziet baren, een voorteken van hoe haar onge-
boren zoon Paris de val van Troje teweeg zal brengen (Y vss.11-12, 19-20). Ook 
de naamloze koningin bevalt van een zoon, niet bepaald ‘wild’, maar behoor-
lijk beestachtig: terwijl Hecuba slechts droomt dat ze een fakkel uitperst, is 
de vrucht van háár barensleed een daadwerkelijke ezel (A vss. 37-40). Het is 
hier, waar de lezer onverwacht op een boerderijdier stuit in plaats van een 
meer klassieke tragische prins, dat zijn epische verwachtingen onder druk 
worden gezet en misschien zelfs volledig leeglopen. Vanaf nu zal het gedicht 
een voortdurende humoristische spanning onderhouden tussen verheven 
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vormen en een (schijnbaar) lage inhoud – en omgekeerd.29 De lezer begint te 
begrijpen dat hij te maken heeft met een literaire parodie, meer bepaald een 
spotepos geconstrueerd met imposante stukken Trojaans materiaal die ech-
ter een (elegische) komedie binnenin draagt.

Lezen we verder dan deze passages, dan merken we ook de zichtbare oppo-
sitie tussen reacties van de respectievelijke vaders: waar Priamus beveelt de 
kleine Paris te doden om rampspoed af te weren, verzet de naamloze koning 
zich resoluut tegen een soortgelijke impuls bij zijn vrouw (Y vss. 23-24: ‘Nam 
puerum natum pro jussu regis in Idam / servi tollentes ense necare parant’ / 
A vss. 39-40: ‘Tunc iussu patris nimio nutritur honore / utpote qui regis no-
bile pignus erat’).30 De parallellen tussen beide verhalen nemen vervolgens 
meer algemene proporties aan: Paris wordt door zijn beulen gespaard, groeit 
op, jureert in de mythische schoonheidswedstrijd tussen de godinnen Juno, 
Athena en Venus, en wordt met open armen terug thuis ontvangen. Enige 
tijd later steekt hij de zee over naar Mycene waar hij de befaamde Helena 
wegschaakt van bij haar man Menelaus (Y vs. 99: ‘Ergo Paris properat, transit 
mare: querit amicam’).31 Het ezeltje van zijn kant groeit eveneens op tot een 
opmerkelijke jongeling, verlaat zijn thuis om over de oceanen te zwalken en 
wordt verliefd in het paleis van een overzeese koning. Niet verbazend wordt 
zijn reis beschreven in de meest epische frasen en beelden, klinkend van ver-
zen van Vergilius, Ovidius en Statius.32

Maar het verhaal van Paris is niet het enige epische model waarmee onze 
dichter een band onderhoudt. In de slotverzen van de Asinarius biedt hij de le-
zer op het laatste moment nog een stukje informatie aan die nog een ander 
intertekstueel Trojaans perspectief opent, hetzij vooral met terugwerkende 
kracht:

His ita partitis nondum rota volvitur anni 
 Cum rex emeritus occidit ense necis.
Tunque Neoptolomus regni monarcha creatur;
 Solus enim regnum vendicat omne sibi.

29  Toegegeven, de combinatie van Bijbelse en suggestief pornografische beelden in vss. 15-18 
zou bij de meer verbeeldingrijke lezer wellicht al een grijns teweeg gebracht hebben. De ge-
boorte van de ezel doet ook denken aan de mythe van Pasiphaë, koningin van Kreta, die zwan-
ger raakte van een stier en de Minotaurus baarde. Het verhaal was in de twaalfde eeuw op zijn 
minst bekend uit Ovidius’ Metamorphoses (VIII vss. 131-137) en Ars amatoria (I vss. 289-326).
30  Y: ‘Op bevel van de koning werd de boreling naar de berg Ida / gedragen door dienaren die 
hem gingen doden met het zwaard’ / A: ‘Op bevel van zijn vader werd hij opgebracht in alle eer; 
/ Hij was dan ook de nobele telg van een koning’.
31  Y: ‘Dus haast Paris zich, steekt de zee over en vindt een vriendin’. 
32  Zie Rizzardi 1983, p. 69, 211, noot 118ab.
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Idem preterea patris sortitur honorem
 Sicque regit regum rex duo regna duum
(A vss. 396-402)

Na deze verdeling [van het koninkrijk] was het jaarwiel nog niet rondgegaan, 
/ of de koning viel onder het zwaard des doods. / Toen werd Neoptolemus tot 
soeverein van het rijk gemaakt; / enkel hij had immers aanspraak op het hele 
rijk. / Bovendien erfde hij ook van zijn vader, / en zo regeerde hij de twee rij-
ken van twee koningen.

Nu pas vernemen we de naam (spottende bijnaam?) van de ezelprins: 
Neoptole(/o)mus. Commentatoren van het gedicht zijn hier doorgaans nog-
al makkelijk aan voorbijgegaan. Zo heeft men de naam metonymisch probe-
ren verklaren als ‘nieuwe heerser’ (νέος + τέμος), ‘nieuwe strijder’ (νέος + 
πτόλεμος) of, met een naar mijn mening ongeloofwaardige metonymische 
kronkel, ‘schoonzoon’.33 De lezer die daarentegen op zijn hoede is voor Tro-
jaanse knipogen vermoedt wellicht dat er meer gaande is. Neoptolemus, alias 
Pyrrhus, is namelijk de zoon van de Griekse held Achilles, prins van Phthia. 
Zijn rol in de Trojaanse oorlog wordt aangehaald in diverse teksten die in de 
Middeleeuwen circuleerden, niet het minst de Aeneïs van Vergilius.

Vergelijken we de ezelprins met zijn naamgenoot, dan stellen we inderdaad 
een aantal parallellen vast: beiden zijn jongelingen van koninklijken bloede 
die de zee oversteken naar een vreemde stad, geregeerd door een groots vorst. 
Hoewel ze aanvankelijk worden opgehouden aan de poorten weten ze zich 
met behulp van hun paardachtig omhulsel (een wonderlijk ezeltje / het be-
ruchte houten paard) toch toegang te verschaffen en worden feestelijk ont-
haald door de stedelingen (een feestbanket en huwelijksfestiviteiten / het vie-
ren van het einde van de oorlog).34 Wanneer de nacht valt en iedereen slaapt, 
werpt de ezelprins zijn vacht af, terwijl Pyrrhus en zijn mannen uit hun hou-
ten omhulsel breken om dood en verderf te zaaien. Pyrrhus vermoordt ver-
volgens de oude koning met zijn zwaard,35 waarop de Asinarius subtiel lijkt te 

33  Zie Langosch 1929, p. 45 en Rizzardi 1983, p. 251, noot 399.
34  In de Aeneïs van Vergilius wordt Neoptolemus als één van de weinige expliciet genoemd on-
der de mannen die verscholen gaan in het Paard van Troje (II vss. 259-264). Bij het Paard stel-
len we ons vandaag meestal een ruw wrakhouten gevaarte voor zoals bijvoorbeeld in Wolfgang 
 Petersens film Troy (2004). In bepaalde middeleeuwse en vroegmoderne illuminaties vinden we 
echter ook afbeeldingen van een meer organisch, levendig paard, een stap dichter bij het komi-
sche idee van een Trojaanse ezel. Zie bijvoorbeeld MSS Latin 7940, folio 87, Bibliothèque Nati-
onale de France (Paris), online te raadplegen.
35  Zie Aeneïs II vss. 547-558. Op haast alle middeleeuwse illuminaties van Pyrrhus in het 
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alluderen in de ongewone woordkeuze ‘rex emeritus occidit ense necis’ (vs. 
397) voor wat we wellicht als een natuurlijke dood moeten opvatten. Beide 
prinsen huwen de (schoon)dochter van de vorst, Pyrrhus met de onwillige 
Andromache. Overigens: hoewel die laatste in de klassieke traditie de we-
duwe van Hector is, wordt zij in de versies van Dares de Phrygiër (De excidio 
 Troiae, vierde eeuw) en Benoît de Saint-Maure (Roman de Troie, ca. 1165), die in 
de twaalfde eeuw een bijzondere autoriteit genoten, gerekend als een dochter 
van Priamus.36 Tenslotte erft de getransformeerde ezelprins de rijkdommen 
van zijn vader en schoonvader terwijl Pyrrhus zijn Trojaanse buit kan toevoe-
gen aan het erfgoed van zijn gesneuvelde ouder Achilles.

Met dit in het achterhoofd keren we kort terug naar het openingscouplet 
van de Asinarius: ‘Rex erat ignote quondam regionis et urbis / sed nomen re-
gis pagina nulla docet’. Ik zou willen voorstellen dat hier niet enkel verwe-
zen wordt naar de eerste verzen van Simon Aurea Capra’s Ylias, maar ook naar 
een ander couplet verderop in dat gedicht waar Simon een aantal belangrijke 
strijders in de Trojaanse oorlog opsomt: ‘Eacides qualis fuerit vel quantus et 
unde, / prodiit, auctorum pagina multa docet’.37 Als de Asinarius-dichter in-
derdaad bewust deze verzen wil evoceren, dan hebben we hier te maken met 

beeldarchief van de Bibliothèque Nationale de France wordt hij afgebeeld met getrokken 
zwaard, hetzij bij de moord op Priamus (vgl afb. 2), hetzij bij zijn mensenoffer van Polyxena op 
het graf van zijn vader Achilles. Dit zou wel eens het bestaan kunnen suggereren van een po-
pulaire associatie in de middeleeuwse verbeelding tussen Pyrrhus en zijn ‘zwaard des doods’.
36  Zie ook Marc-René Jung: La légende de Troie en France au Moyen Ages. Tübingen 1996, p. 27.
37  ‘Wat voor man Eacus’ kleinzoon [Achilles] was, hoe groots en uit welk geslacht / hij kwam, 
wordt door menig pagina der auteur verteld’. Er zijn kleine variaties in de manuscripttraditie, 
maar ‘pagina multa docet’ blijft relatief stabiel. Zie Peyrard 2007, p. 12 noot 136.

Afb. 2 Neoptolemus doodt Pria-
mus, illuminatie bij Benoît de 
Sainte-Maures Roman de 
Troie, ongespecifiseerd manus-
cript, 1320-1340.
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een aardig staaltje ironie, passend bij de algemene toon van het gedicht. Want 
het is net hier, waar de dichter schijnbaar ontkent geïnspireerd te zijn door 
andere teksten, dat hij de aandacht vestigt op één in het bijzonder, één die 
zich bovendien erkentelijk opstelt ten opzichte van de literaire traditie.38 Zo 
maken we ook de cirkel rond: tegenover het kortstondig verband aan het be-
gin van de Asinarius tussen de naamloze koning en Achilles staat aan het einde 
de vergelijking tussen de ezelprins en Achilles’ zoon. En terwijl het perspec-
tief binnen het gedicht verschuift van het verhaal van Paris naar dat van Pyr-
rhus, verandert onze Trojaanse ezel zijn groteske gestalte, niet van ezel naar 
mens, maar van Priamus’ zoon naar Priamus’ moordenaar.

Spreekwoordelijke ezels in tekst en beeld

De lotgevallen en handelingen van de ezelprins in de Asinarius zijn dus op 
schalkse wijze verknoopt met die van de epische helden uit de materie van 
Troje tot een spotepisch effect. Vestigen we nu ook de aandacht op de uiter-
lijke verschijning van onze protagonist, dan dient zich een nieuw knoop-
punt aan van intertekstuele verbanden. Wie enigszins vertrouwd is met de 
sprookjestraditie zal wellicht niet raar opkijken bij de ontmoeting met een 
koninklijke, musicerende ezel. Misschien lijkt het zelfs verleidelijk hem te 
relateren aan een wereld van ongebreidelde, irrationele middeleeuwse volks-
fantasie. Nu is het echter zo dat er in Europa reeds lang voor de compositie 
van de Asinarius bepaalde tekstuele en iconografische tradities bestonden rond 
gekroonde en lierspelende ezels, doorgaans niet in een sprookjesachtige con-

38  De manuscripttraditie van de Asinarius is hier verdeeld tussen ‘pagina’ en ‘fabula’ (‘vertel-
ling’). Rizzardi kiest voor het tweede (met zijn etymologische connotatie van ‘spreken’), hoew-
el ze zelf toegeeft dat haar keuze eerder arbitrair is, gemotiveerd door de veronderstelling dat 
men hier te maken heeft met de adaptatie van een mondeling overgeleverd volksverhaal (Riz-
zardi 1983, p. 195, noot 2). Ziolkowski 2007, p. 225 beschouwt deze dubbele traditie als een be-
vestiging van de ‘ambivalence about [the poem’s] fundamental orality or literacy […], caught 
between the written and the spoken’. Aanvaarden we echter de hypothese dat de dichter hier 
verwijst naar Simons Ylias, dan zou ‘pagina’ de betere lezing bieden. Tot op heden heb ik nog 
geen andere attesteringen kunnen vinden van de frase ‘pagina multa/nulla docet’ buiten deze 
twee gedichten. Hier wil ik wel aan toevoegen dat men in de Middeleeuwse literatuur wel vak-
er beweert dat het om nooit eerder verschenen verhaalstof zou gaan – hetgeen al te vaak niet 
het geval blijkt te zijn. In de Middelnederlandse roman van Walewein (ca. 1250) zien we ook hoe 
losjes met dergelijke stoplappen wordt omgesprongen, bijvoorbeeld wanneer ‘Soe was ghe-
screven, diet konde lesen’ (vs. 739) enige tijd later wordt afgewisseld door ‘Ic wane men noit 
in boeken ne las […]’ (vs. 2220). Voor een teksteditie, zie Penninc en Pieter Vostaert: De jeeste van 
Walewein en het schaakbord. Vol. 2. Ed. G.A. van Es, 1957.
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text. Het is de creatieve verdienste van onze dichter dat hij deze twee bizarre 
dieren met elkaar heeft weten te kruisen tot één figuur met een heel eigen le-
ven. De kleine selectie aan voorbeelden uit deze tradities die ik hier zal bie-
den, dienen niet noodzakelijk te worden begrepen als directe bronnen voor 
de Asinarius in de nauwe zin van het woord, maar eerder als attestaties van een 
ruimer intertekstueel repertoire van beelden dat zich in de Middeleeuwen 
kon ontwikkelen. De kern van dit repertoire wordt uitgemaakt door de ezel, 
sinds oudsher een standaardsymbool van ondeugd, in de eerste plaats na-
tuurlijk dwaasheid, maar ook de daaruit voortvloeiende koppigheid, lomp-
heid en wellust – overigens allemaal meer eigen aan de menselijke aard dan 
aan die van het dier. Hoewel sommige van deze beelden circuleerden in alle 
hoeken en lagen van de middeleeuwse samenleving lijkt de heropleving van 
de ezel als symbool toch een beslissende stimulans te hebben ontvangen van-
uit de wereld van scholen en universiteiten zoals die doorheen de elfde en 
twaalfde eeuw vorm nam, een wereld waarin de ezel als bij uitstek kwam te 
staan voor een bepaald type homo academicus, gebrand op het maken van car-
rière door na-ijver en publiekelijk vertoon, maar in wezen niet bijster wijs.39

Een eerste variatie op dit thema die relevant is voor de Asinarius vinden we in 
de asinus coronatus (gekroonde ezel). Vanuit een creatief standpunt is het com-
bineren van de ezel met de vorst een eerder voor de hand liggende zet, door 
de eeuwen heen perfect herhaalbaar en ook daadwerkelijk herhaald. Het re-
sultaat is een krachtig oxymoron waarin het uiterst lage (het lastdier) in span-
ning treedt met het uiterst hoge (de soeverein), nu eens met de bedoeling om 
het vege op een hoger niveau te tillen, dan weer om het verhevene een toon-
tje lager te doen zingen. Het klassieke voorbeeld is koning Midas, wiens ver-
haal tijdens de twaalfde eeuw vooral bekend was via Ovidius’ Metamorphoses 
(men verwijst wel eens naar deze periode als een aetas ovidiana/ ovidiaanse era). 
Men leest hierin hoe Midas zich na zijn onfortuinlijke avontuur met de golden 
touch terugtrekt in de bossen als een volgeling van de herdersgod Pan. Op een 
dag gaat Pan een muziekwedstrijd aan met de muziekgod Apollo in de over-
tuiging diens lierspel te kunnen overtreffen met zijn rustieke herdersfluit. 
Wanneer Midas zijn voorkeur voor Pan laat blijken, wordt hij door Apollo 

39  Voorbeelden daarvan in de literatuur van die periode treffen we onder meer aan in de Specu-
lum stultorum van Nigel de Longchamps, waarin het ezeltje Burnellus tevergeefs fantaseert over 
de roem van het meesterschap (vss. 1205-1211 in de editie van Mozley, zie noot 57), evenals de 
anonieme Ysengrimus waarin Carcophas de ezel zijn zelfverklaarde meesterschap in de dialectiek 
bepaald geen eer aandoet (vss. 685-698 in de editie van Mann, zie noot 54). In de Oudheid vin-
den we een parallel in Apuleius’ Metamorphoses (tweede eeuw n.C.) in de gedaante van de hoog-
moedige en nieuwsgierige Lucius die koste wat het kost de kunst van de magie wil leren, maar 
zichzelf per ongeluk verandert in de ezel die hij in wezen al was.
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gestraft met ezelsoren, een teken van zijn dwaasheid en onverfijnd muzikaal 
gehoor.40

Tijdens de twaalfde eeuw neemt de gekroonde ezel ook de gedaante aan van 
een spreekwoordelijke uitdrukking, bewaard in een aantal historiografische 
en politicologische geschriften uit die periode.41 Zo beweert William of Mal-
mesbury in zijn Gesta Regum Anglorum (Daden van de Engelse koningen, 1125) met 
betrekking tot de zelfscholing van Henry I: ‘Itaque pueritiam ad spem regni 
litteris muniebat; subinde, patre quoque audiente, jactitare proverbium soli-
tus, “Rex illiteratus, asinus coronatus”’ (eigen cursivering).42 De uitspraak die Wil-
liam hier aan Henry toeschrijft, drukt het idee uit dat heersers nood hebben 
aan een degelijke scholing indien zij niet als dwazen willen regeren. De exter-
ne sier van de kroon wordt hier gecontrasteerd met de ruwheid van de onge-
schoolde geest en verliest zo aan glans. Dit is conform het ideaal van persoon-
lijke verfijning aan het hart van de twaalfde-eeuwse hoofse cultuur, een ideaal 
dat niet alleen werd weerspiegeld door, maar ook vorm werd gegeven in de 
contemporaine literatuur, van politieke en filosofische traktaten tot spiegels 
voor prinsen en arthuriaanse romances.

Een tweede relevante variant van de ezel als incarnatie van dwaasheid is het 
beeld van de asinus citharaedus (ezel op de lier). Al in de Griekse Oudheid be-
stond er een populair spreekwoord dat luidde ‘όνος λύρας’, de ezel [luistert 
naar] de lier.43 Zijn betekenis laat zich vergelijken met het Bijbelse ‘parels voor 
de zwijnen’ (Mattheus 7:6), een verspilling van verfijning aan een ongeculti-
veerd persoon. De Romeinen namen dit spreekwoord over, maar bij hen is het 
al minder zeker in welke mate het nog leefde bij de man op de straat. Het is 
misschien veelzeggend dat we het in Latijnse Romeinse teksten bijna uitslui-
tend tegenkomen in zijn oorspronkelijke Griekse vorm, eerder dan zijn ver-

40  Zie Ovidius, Metamorphoses XI, vss. 165-179.
41  Zie William of Malmesbury’s Gesta Regum Anglorum (1125, V), John of Salisbury’s Policraticus 
(1159, IV.6) en een addendum in de Gesta Consulum Andegavorum (Daden van de consuls van Anjou).
42  ‘Zo bestendigde hij zijn jongensjaren met de studie van teksten in afwachting van de troon. 
Nu en dan, ook wanneer zijn vader hem kon horen, wierp hij openlijk het spreekwoord op 
tafel: “Een ongeletterde vorst is als een gekroonde ezel” ’ (Willelmus Malmesbirienses mona-
chus: Gesta regum Anglorum atque historia novella. Ed. Thomas Duffy Hardy. Vol. 2. London 1840, p. 
616). In de tijdscontext moet men literatus vooral verstaan als zijnde geschoold in de Latijnse let-
teren. Of de knaap inderdaad dergelijke beweringen durfde maken in het bijzijn van zijn onge-
schoolde vader William the Conqueror zullen we in het midden laten.
43  Voor de spreekwoordelijke traditie van de ‘όνος λύρας’ in de Oudheid en Middeleeuwen, 
zie vooral Martin van Schaik: The Harp in the Middle Ages: The Symbolism of a Musical Instrument. Am-
sterdam 1992, p. 117-126; Allesandro Vitale-Bravarone: ‘The Asinus Citharaedus in the Literary 
and Iconographic Tradition of the Middel Ages’, Marche Romane 28 (1978), p. 122-125.
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taling asinus ad lyram.44 Wellicht is het vooral dankzij de laatantieke geschrif-
ten van Hiëronymus, Boëthius en Martianus Capella (allen kernauteurs van 
het middeleeuwse schoolcurriculum) dat dit spreekwoord de Middeleeuwen 
werd binnengeloodst. Pas vanaf de elfde eeuw echter begint de ‘όνος λύρας’ 
asinus ad lyram ook de kop op te steken in ‘nieuwe’ Latijnse werken, vanaf de 
twaalfde eeuw gebeurt dat ook in volkstalige teksten.45 Zo waarschuwt de in-
leiding van de Roman de Thèbes (1150) het publiek ‘Or s’en tesent de cest mes-
sier, / se ne sont clerc ou chevalier, / car ausi pueent escouter / conme li asnes 
a harper’.46 Bovenop zijn oorspronkelijke betekenis verwerft de uitdrukking 
ook een christelijke laag. De ezel staat nu symbool voor de dwaas die zich 
onontvankelijk opstelt voor de boodschap van Christus, door luiheid, kop-
pigheid of boosaardigheid. Vergelijk Petrus Abaelardus’ brief aan zijn vrouw 
Héloise: ‘Qui autem Scripturam conspicit quam non intelligit, quasi caecus 
ante oculos [speculum?] tenet, in quo qualis sit cognoscere non ualet, nec doc-
trinam quaerit in Scriptura, ad quam ipsa est tantummodo facta, et tanquam 
asinus applicatur ad lyram, sic otiosus sedet ad Scripturam’ (eigen cursivering).47

Parallel met en waarschijnlijk ook voor een groot stuk uit de traditie van de 
asinus ad lyram (die luistert) ontwikkelt zich in de twaalfde eeuw ook de asinus 
citharaedus (die speelt).48 Voorbeelden daarvan zijn in de antieke en middel-
eeuwse literatuur een stuk schaarser, maar het is duidelijk dat zij een tegen-

44  Op zich sluit dit populair gebruik natuurlijk niet uit. ‘Cherchez la femme!’ mag dan wel 
ontspruiten aan Alexandre Dumas’ Les Mohicans de Paris (1845-1859), men hoeft niet al te ver-
trouwd te zijn met de Franse literatuur of zelfs nog maar de taal om het in een alledaagse con-
text te gebruiken.
45  Voor een overzicht van attestaties in teksten, zie Thesaurus proverbiorum Medii Aevi. Lexicon der 
Sprichwörter des romanisch-germanischen Mittelalters. Vol. 3. Berlin/New York 1996, p. 64-66.
46  ‘Dat die heren hun mond maar houden, / als ze geen klerk of ridder zijn, / want ze weten 
niet beter te luisteren / dan een ezel naar het harpspel’ (Guy Raynaud de Lage [ed.]: Le Roman de 
Thèbes. Vol. 1. Paris 1966, vss. 13-26). 
47  ‘Wie dus de Schrift bekijkt, maar hem niet begrijpt – zoals een blinde zich een spiegel voor 
de ogen houdt, niet in staat is te vatten wat deze bevat – en ook de moeite niet neemt zich af 
te vragen waartoe de leerstellingen van de Schrift zijn ontworpen – zoals ook een ezel zich tot de lier 
wendt –, zo iemand verdoet zijn tijd voor de Schrift’ (Abélard (et Héloïse), Lettres, VIII: Abélard à Héloïse. 
Itinera Electronica: de texte à l’hypertext. Katholieke Universiteit Leuven 29-03-2011. Internet 19-02-
2013)
48  Voor de volledigheid: de oudste afbeelding van een ezel die een snaarinstrument bespeelt 
dateert van het derde millennium v.C., op de geluidskast van een Sumerische lier, en we vinden 
hem ook terug op een handvol Mesopotamische, Perzische en Egyptische tabletten, zegels en 
papyri tot aan het late tweede millenium v.C. We hebben echter het raden naar hun betekenis 
en het is niet duidelijk of zij ook maar verbonden zijn met de latere Westerse tradities. Zij bij-
voorbeeld Martin Vögel: Onos lyras: Der Esel mit der Leier. Vol. 1. Düsseldorf 1973, p. 351-344; Vitale-
Bravarone 1978, p. 121-122.
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hanger bieden op de ezel onder de toehoorders. De ezel wordt hier gepro-
moveerd tot een public performer die de aandacht niet waard is, in één van de 
studentenliederen uit de Carmina Burana (elfde/dertiende eeuw) zelfs een ma-
gister: ‘at nunc decennes pueri / decusso iugo liberi /se nunc magistros iacti-
tant, / ceci cecos precipitant, / implumes aves volitant, / brunelli chordas incitant’ 
(eigen cursivering).49 Het overgrote deel aan voorbeelden moeten we echter 
zoeken in de visuele kunsten,50 voornamelijk binnen een religieuze setting, 
waar de ezel doorgaans geen lier, maar een harp of harppsalterium bespeelt. 
Men denke aan het (twaalfde-eeuwse) beeldhouwwerk van in de eerste plaats 
Franse, maar ook Spaanse kerken en kathedralen,51 evenals de verluchte pagi-
na’s van religieuze manuscripten.52 In deze context kan men de asinus citharae-

49  ‘Maar tegenwoordig lopen die studentjes al na tien jaar, / eens ze zich van hun juk hebben 
bevrijd / te pochen dat ze meesters zijn. / De blinden gaan de blinden voor, / de vogels vliegen 
zonder pluimen, / de ezels slaan akkoorden aan’ (Carmina Burana: die Gedichte des Codex Buranus: la-
teinisch und deutsch. Zürich/München 1974, p. 18, vss. 13-18). Het meest aangehaalde voorbeeld 
van de lierspelende ezel in de Latijnse literatuur is de aesopische fabel Asinus ad lyram, traditio-
neel toegeschreven aan Phaedrus – hoewel we niet eens zeker zijn of deze tekst al tijdens de 
Oudheid en zelfs de Middeleeuwen bestond. De ironie wil ook dat net dit voorbeeld atypisch is 
voor de traditie. Hier zien we namelijk een ezel die wijs genoeg is om te weten dat het lierspel 
te hoog voor hem gegrepen is en zich er dus niet aan waagt.
50  Zie Van Schaik 1992, p. 129-135; Vitale-Bravarone 1978, p. 125-129; Vögel 1973, p. 154-164.
51  Bij mijn weten: te Aulnay-Saintonge (vgl. afb. 3), Avallon, Brioude (Saint-Nectaire), Bruyè-
res, Chambon, Chartres, Cosne, Cunault, Decize, Fleury-la-Montagne, Lignière, Meillers, Mo-
zac, Nantes, Nevers, Pirmil dans le Sarthe, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Parize-le-Châtel, Tou-
louse en Vienne, alsook de Spaanse plaatsjes Estella-Lizarra, Frómista en Tudela.
52  Bij mijn weten: British Library (London), Harley MS. 5102, f. 13v., ca. 1220; Glasgow Univer-
sity Library (Glasgow), Sp Coll MS. Hunter U.3.2 (229), f. 88r, ca. 1170; Bibliothèque Mazarine 
(Paris), MS. 0041, f. 078v (vgl. afb. 4); Bibliothèque Municipale d’Angers (Angers), MS. 0242, f. 
001s; Biblioteca Nazionele Universitaria (Turino), MS. DV 19, f. 50r.

Afb. 3 Zuiderportaal van de kerk van Aulnay-Sain-
tonge, twaalfde eeuw

Afb. 4 ‘V’-initiaal in Hiëronymus’ voorwoord bij 
Koningen, MS. 0041, f. 078v, Bibliothèque Maza-
rine (Paris), dertiende eeuw
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dus onder meer interpreteren als een valse profeet die zijn publiek voorhoudt 
de Waarheid te verkondigen zonder er zelf deel aan te hebben, en haar al dan 
niet bewust perverteert. In die zin vormt hij een tegenpool van koning Da-
vid op de harp die als prefiguratie van Christus speelt tot meerdere glorie van 
God en de toekomstige Kerk.53 Dat deze tegenstelling niet altijd bloedserieus 
moet worden genomen blijkt misschien uit afb. 4, waarop we de asinus citharae-
dus aan het hoofd zien van Hiëronymus’ commentaren bij de oudtestamenti-
sche Koningen waarin de psalmist David een vooraanstaande rol speelt – een 
ludieke knipoog van de illuminator? 

‘Novus fit homo’? Spiegels voor dwazen en vorsten

De Asinarius-dichter heeft zich qua vormgeving van zijn ezelprins kunnen be-
roepen op tekstuele en visuele tradities. Uit bovenstaand beknopt overzicht 
kan men echter ook afleiden dat de middeleeuwse lezer van het gedicht we-
derom voor verrassingen komt te staan. Qua verschijning mag de ezelprins 
dan wel het nageslacht zijn van de asinus coronatus en asinus citharaedus, in zijn 
daden en karakter zet hij zich scherp tegen zijn voorouders af. Nu is het in de 
Latijnse literatuur van deze periode niet zo ongewoon voor auteurs om aan 
het spelen te gaan met beelden en frasen die waren ontleend aan de wereld 
van spreekwoorden(collecties) en fabels. Daarbij verstrikken ze hun lezers 
maar al te graag in hun eigen verwachtingen. Neem de Ysengrimus (ca. 1148),54 
het satirische dierenepos in elegische disticha dat mee aan de wortels ligt van 
de oudste cycli rond Reinaert de Vos. Protagonist en antiheld van dienst is de 
vraatzuchtige wolf die ook zijn naam aan het gedicht verleent en voortdurend 
voor schut wordt gezet door zijn schrandere ‘neef’ Reinardus. Ysengrimus 
wordt ten tonele gevoerd als een monnik, niet tot het klooster toegetreden 
uit religieuze overwegingen, maar om zijn vraatzucht te verbergen, bevredi-
gen en zelfs rechtvaardigen. Net als de asinus citharaedus was ook deze onverbe-
terlijke lupus monachus (wolfsmonnik) geen onbekende bij het middeleeuwse 
publiek: eerder had hij al gefigureerd in een aantal fabels en spreekwoorden 
die op hun beurt weer werden afgebeeld op kerkgevels en -interieurs.55 Van-

53  Zie Van Schaik 1992, p. 129-135.
54  Voor een teksteditie, zie Jill Mann: Ysengrimus. Text with Translation, Commentary and Introduction. 
Leiden/New York/Køpenhavn/Köln 1987.
55  Voor de literaire voorgangers van de lupus monachus, zie Fritz Peter Knapp: Das lateinische Tiere-
pos. Darmstadt 1979, p. 69-71; Mann 1987, p. 12-13; Jan Ziolkowski: Talking Animals: Medieval 
Latin Beast Poetry 750-1150. Philadelphia 1993, p. 198-205. Voor spreekwoordelijke uitdrukkin-
gen in Latijnse en volkstalige teksten, zie Thesaurus proverbiorum Medii Aevi. Vol. 13. Berlin/New 
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daag kennen we deze figuur nog als doortrapte ‘wolf in schaapskleren’ (Mat-
theus 7:15) die aan de traditie voorafgaat. De auteur van de Ysengrimus neemt 
nu dit kernachtige beeld als basis, maar spint er een uitgebreid episch verhaal 
uit, doorweven met kortere episodes die eveneens op fabels zijn gebaseerd. 
Daarbij keert hij de rollen echter duchtig om: in de Ysengrimus is het namelijk 
de wolf die te lijden krijgt onder zijn gebruikelijke slachtoffers, de ‘zwakke-
re’ dieren.56 Door hun toedoen wordt hij maar liefst twee keer levend gevild 
om ten slotte verslonden te worden door een kudde varkens. Met een stoute 
grijns leert deze tekst ons dat de wolf niet altijd hoeft te winnen, al zeker niet 
in een wereld waar de onschuld zelfs bij de onschuldigen ver te zoeken is …

 Iets gelijkaardigs gebeurt ook in de Asinarius: de dichter presenteert zijn le-
zers een aantal vertrouwde beelden (een ezel met een kroon, een ezel op de 
lier) in een spotepische context (de Trojaanse stof) om hun traditionele lading 
vervolgens ten dele te subverteren. We kunnen dit verrassingseffect nog ver-
der toelichten met behulp van een laatste intertekst, een ander populair ezels-
gedicht uit de twaalfde eeuw om precies te zijn: de Speculum stultorum (Spiegel 
der dwazen, ca. 1190) van Nigel de Longo Campo (de Longchamps, Wireker),57 
monnik in het klooster van Christ Church te Canterbury. Deze moralistische 
satire, wederom in elegische disticha, vertelt over de avonturen van het dwa-
ze en hoogmoedige ezeltje Burnellus. Deze trekt erop uit om zijn staart te la-
ten verlengen en eindigt met een kortere, gaat vervolgens studeren in Parijs 
zonder iets bij te leren, en probeert ten slotte pauselijke toestemming te ver-
werven om zijn eigen kloosterorde te stichten, tevergeefs. De auteur laat er 
in zijn geschriften geen twijfel over bestaan wat hij met dit verhaal wilde be-
reiken. Voor hem was het een aanklacht tegen een bepaald type geestelijke in 
de rangen van de Kerk, gedreven door trots en aards comfort, maar te lui om 
een werkelijke intellectuele en spirituele diepgang na te streven in zijn eigen 
leven. Eerder dan aan zichzelf te werken en zijn natuurlijke beperkingen (in 
het bijzonder op het vlak van intellect) nederig te leren aanvaarden, wentelt 
deze omhooggevallen lanterfanter zich in holle retoriek en schone schijn. De 
ironie wil dat zij die het meeste nood hebben aan een dergelijke spiegel door-
gaans te dwaas zijn om er zichzelf in te herkennen.58

York 1996, p. 166-168. Voor een visueel voorbeeld verwijs ik naar een reliëf in het Munster van 
Freiburg waarop een wolfsmonnik het alfabet krijgt aangeleerd, maar terwijl zijn gedachten 
naar de schapen laat afdwalen.
56  Zie ook Mann 1987, p. 20-29.
57  Voor een teksteditie, zie John H. Mozley: Nigel de Longchamps. Speculum stultorum. Berkeley/Los 
Angeles 1960. 
58  Zie Mozley 1960, p. 3; John H. Mozley: ‘The Epistola ad Willelmum of Nigel Longchamps’, Medium 
Aevum 39 (1970), p. 13-20.
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Op basis van bepaalde echo’s en verwante scènes kunnen we met enige 
voorzichtigheid veronderstellen dat de Asinarius-dichter vertrouwd was met 
de Speculum stultorum.59 Toch hoeft men daarop niet te berusten om deze tek-
sten zelf tot een zinvolle dialoog te brengen; de ezelfiguur in Nigels gedicht 
kan makkelijk gelden als typisch voor deze periode in het algemeen. De te-
genstellingen tussen beide teksten zijn vooral interessant om in de verf te zet-
ten hoe eigenzinnig de reconfiguratie van de Asinarius-dichter is. De kern van 
deze onderlinge spanning ligt in het klassieke adagium ‘Quod natura negat 
reddere nemo potest’ (SS vs. 186)60 dat als leidmotief doorheen de Speculum stul-
torum loopt. Een dergelijk advies klinkt een eerste keer wanneer Burnellus zijn 
beklag doet bij een arts over de lengte van zijn staart. De dokter raadt hem aan 
zich waardig in zijn godgegeven lot te schikken; van een verlenging komt uit-
eindelijk niets terecht. Later, wanneer Burnellus na zes jaar studeren in Parijs 
niet eens de naam van de stad kan onthouden en op de vragen van zijn gefrus-
treerde leermeesters enkel kan antwoorden met gebalk, lezen we nogmaals: 
‘A puero didicit Burnellus hy ha; nihil ultra / Quam quod natura dat retinere 
potest’ (SS vss. 1562-1564).61 We herinneren ons nu dat ook het ezeltje van de 
Asinarius de hulp van een specialist inroept om hem te leren lierspelen. Ook 
hem wordt in herkenbare bewoordingen aangeraden zich neer te leggen bij 
de feiten: ‘Quod natura negat, hoc, domicelle, petis / non potes absque manu 
cithara distinguere cordas, / Que, puto dissilient si pede tangis eas. / More suo 
rudit asinus, numquam bene ludit: / Sacciferi vox est seva canentis hy ha’ (A 
vss. 62-66).62 Terecht, denkt de lezer met het alom bekende beeld van de ezel 
op de lier in het achterhoofd. Tegen alle verwachtingen in slaagt deze ezel er 
echter wel in de reputatie die gekoppeld is aan zijn uiterlijke verschijning te 
overstijgen, en hij wordt een meesterlijk zanger en muzikant.

Ook in de inleiding van de Speculum stultorum stoten we op een variatie van 
het quod natura negat-motief dat onze bijzondere aandacht verdient, in de uit-
drukking: ‘Regna licet teneat sceptrumque leonis asellus / Juraque det popu-
lis, semper asellus erit’ (SS vss. 58-60, en verder).63 De tekst alludeert hier op 

59  Zie Rizzardi: 1983, p. 168-170.
60  ‘Aan wat de natuur ontzegt kan niemand tegemoet komen.’
61  ‘Sinds zijn kindertijd al zegt Burnellus “ie-aa”. Niets anders / dan wat de natuur hem 
schenkt, kan hij onthouden.’ 
62  ‘U verlangt, klein heerschap, wat de natuur U ontzegt. / Zonder hand kan U de snaren van 
de lier niet onderscheiden. / Ze zouden denk ik springen als U hen met uw poot beroert. / De 
ezel balkt op zijn manier, goed spelen doet hij nooit. / Het timbre van een zingend lastdier is 
een ruw “ie-aa”.’ 
63  ‘Ook al beheert de ezel de troon en scepter van de leeuw / en regeert hij het volk, hij zal al-
tijd een ezel zijn.’ 
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een bekende fabel van Avianus, ‘De asino pelle leonis induto’, waarin een ezel 
zich hult in een leeuwenvacht om enkele dorpelingen de stuipen op het lijf te 
jagen, maar uiteindelijk verraden wordt door zijn onmiskenbare gebalk. Dit 
gegeven wordt nu op een hoger niveau getild: de ezel vermomt zich niet zo-
maar als leeuw, maar als onbekwame Koning Leeuw – een asinus coronatus. In de 
Asinarius krijgt het beeld van de ezel met de kroon natuurlijk een heel andere 
invulling. Om te beginnen is onze ezelprins zich wijselijk bewust van zijn let-
terlijk iconische groteskheid: ‘Numquid asellus ego potiar diademate regni? 
/ Num dici potero rex et asellus ego? / Absit ut hanc asini frontem diadema 
coronet: / Non decet hanc, fateor, aurea virga manum’ (A vss. 97-100).64 Pa-
radoxaal genoeg is het net door deze bewuste veroordeling van zijn fysieke 
verschijning als potentiële schandvlek op het blazoen van het koningschap 
dat hij zijn essentieel hoofse ingesteldheid onthult. Die hoofsheid wordt nog 
meermaals bevestigd door het gedicht heen, in zijn muzikale ijver, aandrin-
gen op het banketdecorum en verfijnde omgang met de prinses. Kortom: 
ónze ezel slaagt er wel degelijk in zich te gedragen zoals een prins betaamt, 
schijnbaar tegen zijn natura in. Zoals ik eerder heb aangegeven is dan ook niet 
ondenkbaar dat de Asinarius van tijd tot tijd aan de hoven werd gelezen, meer 
bepaald als een speculum principum (spiegel voor prinsen), als amusant voorbeeld 
voor de hoge adel van de verheffende waarde van zelfbeschaving.

Daarmee is het spel van valse bodems echter nog niet gespeeld. We heb-
ben gezien hoe de lezer aanvankelijk wordt voorgesteld aan een potsierlijke 
figuur die niettemin vertrouwd aandoet, een kruising van de spreekwoorde-
lijke asinus citharaedus en coronatus. Een eerste verrassing volgt wanneer deze niet 
aan de traditionele verwachtingen beantwoordt. Zijn muzikaliteit en hoofs-
heid gaan immers verder dan geleende attributen en oppervlakkige schijn, 
wat hem eigenlijk nog grotesker maakt. Wanneer de koning hem zijn dochter 
aanbiedt met de woorden ‘Quam si respueris semper asellus eris’65 is de lezer 
nog geneigd dit te interpreteren als een aansporing (inclusief woordspeling) 
om niet dwaas te handelen en zijn aanbod aan te nemen. Pas tijdens de huwe-
lijksnacht komt de grote onthulling: ‘Extemplo sponsus asinium ponit amic-
tum; / Exposita veteri pelle novus fit homo’ (A vss. 309-310).66 Enerzijds zou 
de lezer kunnen concluderen dat de uitspraak van de koning achteraf gezien 

64  ‘Ik kan als ezel toch geen koningskroon dragen? / Men kan mij toch geen “vorst en ezel” 
noemen? / Vergeet het dat een kroon deze ezelskop zal tooien. / Ik moet bekennen dat deze 
gouden scepter mijn hand niet past.’ 
65  ‘Als je dit versmaadt, zal je altijd een ezel zijn.’
66  ‘De bruidegom legde prompt zijn ezelsmantel af. / Het oude vel was afgestroopt, hij werd 
een nieuwe man.’
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een onbewuste voorspelling is gebleken: door te trouwen is de ezel niet langer 
een ezel, tegen de spreekwoordelijke traditie in (vgl. SS: ‘semper asellus erit’). 
Anderzijds wordt nu ook duidelijk dat hij eigenlijk nooit met een echte ezel 
te maken heeft gehad. Het is bijgevolg niet verwonderlijk dat Neoptolemus 
over een aanleg en verworven vaardigheden beschikt waar een Burnellus al-
leen maar van kan dromen. Zo wordt de schijnbare verheffing van de spreek-
woordelijke ezels die de dichter door het gedicht heen heeft opgebouwd weer 
gedeeltelijk ondermijnd, met een glimlach.

Conclusies

In dit essay heb ik willen laten zien hoe het twaalfde-eeuwse Latijnse ‘sprook-
je’ van de Asinarius zich via een speelse dialoog verhoudt tot een aantal tek-
sten en beelden uit de geleerde middens van zijn auteur. Ik wil daar nu twee 
conclusies aan vastknopen, niet alleen voor ons begrip van dit specifieke ge-
dicht, maar ook met betrekking tot het methodologisch potentieel van een 
palimpsestische, literair-contextualiserende lectuur in de studie van Latijnse 
‘sprookjes’. Ten eerst biedt een dergelijke benadering de kans tot ontstaans-
geschiedenissen van teksten te komen die een meer genuanceerd alternatief 
bieden op de oraal-folkloristische hypotheses die men in het verleden vaak 
heeft beschouwd als de ontastbare limiet in het onderzoek naar tekstcom-
positie. Daarbij dient men enige nederigheid uit te oefenen: de realiteit is 
immers dat we nooit met absolute zekerheid zullen weten of er naast schrif-
telijke teksten ook welbepaalde volksverhalen direct zijn voorafgegaan aan La-
tijnse ‘sprookjes’ als de Asinarius. Het ene sluit het andere dus niet automatisch 
uit. Toch lijkt de logische stap om in de eerste plaats nauwkeurig aandacht 
te schenken aan de interteksten waarover men daadwerkelijk nog beschikt, 
waarvan we weten of vermoeden dat ze deel uitmaakten van de textual commu-
nities waarbinnen sprookjesachtige teksten werden gecreëerd – zelfs wanneer 
een auteur de indruk lijkt te (willen) wekken dat zijn verhaal geen schriftelij-
ke voorgangers kent. Zoals ik heb aangegeven dient de noodzaak hiervan zich 
bij uitstek aan wanneer we ons begeven in de middeleeuwse Latijnse traditie, 
een universum op zich dat in grote mate in stand wordt gehouden door een 
doelbewust intertekstuele beweging van schrijven en herschrijven.

Een tweede conclusie betreft de rol van de lezer in het tot leven brengen van 
de tekst. De palimpsestische lectuur die in wezen ook eigen is aan de middel-
eeuwse lezer van het Latijn berust op het besef dat er zich hele betekenislagen 
ophouden die de grenzen van de eigenlijke tekst overschrijden. Daar waar de 
auteur er ostentatief voor kiest te evoceren, waar hij parallellen trekt, tegen-
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stellingen maakt, vervormt, verkleint, vergroot, daar tussen één pagina tekst 
en een andere ontvangt zijn verhaal een bijkomende, maar daarom niet min-
der centrale lading. In sommige gevallen worden de expliciete boodschap-
pen van de doeltekst verder door zijn interteksten onderstreept. In andere 
veroorzaakt het onderlinge contrast net een spanning die zich op verschil-
lende manieren kan vertalen naar de verwachtingen en interpretaties van de 
lezer. Zo ontstaat bij de Asinarius de mogelijkheid het verhaal te lezen als een 
gesofisticeerd literair verzetje, parodisch spotepos en absurde omkering van 
spreekwoordelijke tradities – waarbij we het nog niet eens gehad hebben over 
de meer stichtelijke, Bijbelse ondertonen in het gedicht die echter nog meer 
onderzoek vergen. Door deze verschillende intertekstuele paden bloot te leg-
gen die voor de geleerde middeleeuwse lezer een stuk makkelijker te volgen 
waren komt de tekst in een nieuw licht te staan. Zo ontdekken we zelf nieu-
we, maar eigenlijk dus oude manieren om ervan te genieten. Dit vraagt uiter-
aard een aanzienlijke inzet van onszelf als moderne lezer; de invalshoek van 
de sprookjesonderzoeker dient dan ook te worden verruimd met die van de li-
teraire mediëvist. Zoals mag blijken uit de Asinarius betekent dit dat men zich 
ook vertrouwd moet maken met tekstgenres die ver van het sprookje lijken 
te staan. Wie werkelijk voeling wil krijgen met het radicale Anders-zijn van 
de middeleeuwse sprookjestekst legt de Kinder- und Hausmärchen misschien be-
ter even aan de kant.



De verlokkingen van de jacht
Sprookjesachtige verhaalelementen in 

 middeleeuwse teksten

Ludo Jongen

‘Alleen als-ie ijs- en ijskoud is’. Met die slogan probeerde de fabrikant van Jä-
germeister enkele jaren geleden zijn alcoholische versnapering aan de man 
te brengen. Daarbij werd uiteraard ook de fles getoond waarin het drankje te 
koop was. Op het etiket prijkte (en prijkt nog steeds) een hertenkop met een 
stralend kruis in het gewei. Volgens Wikipedia is dit logo gebaseerd op de le-
gende van sint Hubertus, de patroonheilige van de jacht.1

De jacht op het hert

Hubertus staat te boek als de 21e en laatste bisschop van Maastricht.2 Nadat 
Lambertus, de bisschop van Maastricht (± 670-710; feestdag 17 september), 
was vermoord, werd zijn leerling Hubertus tot opvolger gekozen. Op bevel 
van een engel bracht Hubertus het lichaam van zijn voorganger over naar 
Luik; ook de bisschopszetel verplaatste hij van Maastricht naar Luik. Daar 
overleed hij op 30 mei 727. Gewoonlijk is de sterfdag van een heilige ook zijn 
feestdag. Maar traditioneel wordt Sint-Hubertus gevierd op 3 november, de 
dag waarop in 743 het lichaam van Hubertus werd overgebracht naar een 
nieuw graf. Zo’n herbegrafenis was tot diep in de twaalfde eeuw een soort 
heiligverklaring.3 Omdat het jachtseizoen begin november wordt geopend, 

1 S.v. Jägermeister; geraadpleegd op 29 juli 2013.
2 De informatie over Hubertus is ontleend aan Régis de la Haye: De bisschoppen van Maastricht. 
Maastricht, 1985, p. 73-78 (Vierkant Maastricht 5). Vgl. Jo Claes, Alfons Claes en Kathy Vincke: 
Sanctus. Meer dan 500 heiligen herkennen. Leuven 2002, p. 103-104 en Louis Goosen: Van Afra tot de Zeven-
slapers. Heiligen uit Oost en West: hun leven, de legenvorming, de verering, en hun aanwezigheid in de kunsten. Een 
lexicon. Geactualiseerde editie. Amsterdam 2008, p. 153-154.
3 Arnold Angenendt: Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegen-
wart. München 1994, p. 167-182 en André Vauchez: Sainthood in the Later Middle Ages. Translated by 
Jean Birrell. Cambridge 1997, p. 13-57.
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Afb. 1 De bekering van sint Hubertus (anoniem, vijftiende eeuw) (Londen, National Gallery).
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werd Hubertus patroonheilige van de jacht en dus voegde men in de vijftien-
de eeuw een hertenjacht toe aan de vita van sint Hubertus. Rond 1900 werd 
het verhaal als volgt te boek gesteld:

Het was Goede Vrijdag van het jaar 683.
De bleeke zon was nauwelijks opgegaan over de rotsachtige Ardennen, en wierp 
een glans als van blank zilver en roodachtig goud op de kruinen der reusachtige 
wouden. Langs de vochtige, bemoste kronkelpaden zag men de bergbewoners, 
geheele huisgezinnen bijeen, tempelwaarts trekken, om er gedurende de tref-
fendste ceremoniën, bij klagenden zang en smeektoon zich ’s Heeren bitter lij-
den nog dieper in het hart te drukken, en een God te leeren liefhebben, die uit 
liefde voor hen gestorven was.
Maar wie godvruchtig daarhenen toog, zag met verbazing en ergernis tevens 
een schitterende jachtstoet in tegenovergestelde richting het woud binnenrij-
den. Aan aller hoofd herkende hij den ridder, wiens hartstochtelijke liefde voor 
de jacht alom bekend was, Hubertus, den zeven en twintigjarigen zoon van den 
hertog van Aquitanië.
Voor hem was de Goede Vrijdag geen dag van rouw; voor hem was deze droevig-
ste aller dagen niet droevig genoeg, om er zijn vermaak voor te laten; de jacht was 
den lichtzinnige een afgod geworden, waaraan hij alles opofferde, tot zijn plicht 
en geweten toe. 
[Hubertus jaagt een hert achterna. Dat blijft plots staan en] wat schrik vaart 
Hubertus door de leden, als hij midden in het prachtige gewei, het beeld van 
Christus den gekruisten ziet! Een oogenblik zit hij onbewegelijk in den zadel, 
dan springt hij van zijn paard, en werpt zich sidderend ter aarde. Zijne gezel-
len komen toegesneld, en zijn even vervaard als hij. Nu hoort hij de stem zijns 
Verlossers die hem toeklinkt van uit het kruisbeeld: ‘Hubertus, Hubertus! Hoe-
lang zult gij nog de dieren des wouds achtervolgen? Hoelang nog toegeven aan 
dien ijdelen hartstocht, waardoor gij uwe zaligheid verwaarloost? Zoo gij u niet 
spoedig tot God bekeert, zult gij weldra in den afgrond der hel worden neerge-
worpen.’
[Onmiddellijk komt Hubertus tot inkeer: hij verlaat de wereld.]4

Dat een jongeman plots het Licht ziet en Jezus in zijn hart sluit, is niet ver-
bazingwekkend: zo’n Saulus-bekering komt vaker voor.5 Maar dat Hubertus 
door een dier weggeleid wordt van zijn gezelschap, is bijzonder. Dit verhaal-
element is ontleend aan een andere vita, namelijk die van de heilige Eusta-

4  J.A.F. Kronenburg: Neerlands heiligen in vroeger eeuwen. I: De apostelen van het zuiden. Amsterdam 1898, 
p. 195-197.
5  Ook Norbertus van Xanten (± 1082-1134; feestdag 6 juni) en Franciscus van Assisi (± 1180-
1226; feestdag 4 oktober) leken in hun jeugd op te groeien voor galg en rad, maar kwamen bij-
tijds tot inkeer. Zie Ludo Jongen: ‘Tekenen uit de hemel. Over de geboorte en jeugd van heiligen’, 
Kunst en wetenschap 21 (voorjaar 2012) 1, p. 29-30.
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chius of Eustatius (feestdag 20 september). Deze legendarische, Romeinse 
soldaat bekeerde zich tot het christendom door de tussenkomst van een hert 
met de Gekruisigde in het gewei.6

Naar het rijk der feeën

Nu was de jacht in de Middeleeuwen een bij uitstek adellijk tijdverdrijf, vooral 
die op groot wild als herten en everzwijnen. Het mag dan ook geen verwonde-
ring wekken dat in de teksten die vanaf de tweede helft van de twaalfde eeuw in 
de volkstaal worden geschreven, er veelvuldig gejaagd wordt. Meestal gebeurt er 
niks bijzonders, maar in enkele teksten wordt de protagonist meegelokt door 
een – naar later blijkt magisch – dier. Dat overkomt bijvoorbeeld Graelent, een 
aan het hof in ongenade gevallen ridder.7 Op een dag in mei rijdt hij het bos in:

6 Zie William Granger Ryan (ed.): Jacobus de Voragine: The Golden Legend. Readings on the Saints. Prin-
ceton (N.J.), 1993, deel 2, p. 266-267. De legende ontbreekt in de Middelnederlandse vertaling: 
zie Amand Berteloot, Geert Claassens en Willem Kuiper (ed.): Gulden legende. De Middelnederlandse 
vertaling van de Legenda aurea door Petrus Naghel. Uitgegeven naar handschrift Brussel, Koninklijke 
Biblio theek, 15140. Deel 2. Turnhout 2011. Vgl. Carl Pschmadt: Die Sage von der verfolgten Hinde. Ihre 
Heimat und Wanderung, Bedeutung und Entwicklung mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verwendung in der Lite-
ratur des Mittelalters. Greifswald 1911, p. 34-44 (Diss. Greifswald).
7 Graelent is een zeer gewaardeerd ridder in dienst van de koning van Bretagne. Als de konin-
gin iets met hem wil beginnen, weigert hij. Daarop wordt hij door haar valselijk beschuldigd 
en laat de koning hem links liggen. Dit bekende Potifar-motief (zie Genesis 39) wordt eveneens 

Afb. 2 Een adellijke jachtstoet (anoniem; eerste kwart veertiende eeuw) (Parijs, Bibliothèque nationale de 
France, fr. 761 (fol. 1r)).
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N’eut gaires par le bos erré,
en .I. boisson espés ramé
voit une bisse toute blance,
plus que n’est nois nule sor brance.
Devant lui la bisse sailli,
il le hua, si poinst a li;
il ne le consivra jamés.
Porquant si le siut il de prés,
tant qu’en une lande l’enmainne,
devers le sors d’une fontainne,
dont l’iaue estoit e clere e bele.
Dedans baignoit une pucele;
dex damoiseles le servoient,
sor l’eur de le fontainne estoient.
Li drap dont ele ert despoulie
erent dedens une foillie.
Graelent a celi veüe
qui en le fontaine estoit nue.
(Graelent, vs. 199-216)8

[Hij was nog niet ver het bos in, of hij zag in het dichte struikgewas een hert, he-
lemaal wit, witter dan de sneeuw op een tak. Het hert sprong voor hem op; hij gaf 
zijn paard de sporen en dreef het [hert] op, maar kreeg het niet te pakken. Toch 
volgde hij het op de voet, totdat het hem naar een open plek leidde bij een bron 
met helder en mooi water. Daarin baadde een meisje; twee jonkvrouwen bedien-
den haar vanaf de rand van de bron. Haar kleren hingen in de takken. Graelent 
zag haar naakt in het water staan.]9

Wanneer Graelent de kleren wil pakken, richt het meisje het woord tot hem: 
zij heeft op hem zitten wachten. De hele middag maken ze pret en plezier met 
elkaar. Ze beginnen een soort LAT-relatie: de held kan zijn vriendin te allen 
tijde komen opzoeken, maar hij mag nooit ofte nimmer over haar spreken. 
Dat gaat enige tijd goed, totdat Graelent min of meer gedwongen opschept 

gebruikt door Marie de France in haar Lai de Lanval (Glyn S. Burgess & Keith Busby (ed.): The Lais of 
Marie de France. Harmondsworth 1986, p. 73-81 (Penguin Classics)) en in het anonieme Chastelaine 
de Vergi; zie Willem Wilmink: De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle. Ingeleid door W.P. Ger-
ritsen. Met een uitgave van de Middelnederlandse tekst door Ria Jansen-Sieben. Amsterdam 1997 
(Nederlandse klassieken).
8  Prudence Mary O’Hara Tobin: Les lais anonymes des XIIe et XIIIe siècles. Edition critique de quelques 
lais bretons. Genève 1976, p. 103 (Publications romanes et françaises 143).
9  Ludo Jongen en Paul Verhuyck (ed.): De achterkant van de Ronde Tafel. De anonieme Oudfranse lais 
uit de 12e en 13e eeuw. Deventer 1985, p. 23 (Deventer Drukken 2).



44 ludo jongen

over zijn prachtige vriendin.10 Daardoor komt hij in de problemen, omdat hij 
zijn vriendin niet kan laten zien: ze lijkt totaal van de aardbodem verdwenen. 
Graelent dreigt veroordeeld te worden, maar gelukkig wordt hij op het aller-
laatste moment toch nog gered door zijn fee-maîtresse.11

Het verhaalschema (jacht; ontmoeting met fee; verbod om te praten; ver-
lies vriendin; zoektocht & hereniging) komt grotendeels overeen met het 
sprookjestype The man on a quest for his lost wife (ATU 400) waarvan ‘Der König 
vom goldenen Berg’ uit de Kinder- und Hausmärchen (KHM 92) van de gebroeders 
Grimm de bekendste vertegenwoordiger is.12 Er is echter een groot verschil: 
in de middeleeuwse verhalen gaat de protagonist weliswaar op zoek naar zijn 
vriendin, maar hij vindt haar nooit. Steeds weer is het de vriendin die de held 
te hulp schiet en hem uit een penibele situatie redt. Vaak laat ze hem met-
een weer in de steek; ze lijkt niets meer te geven om haar minnaar. Pas als hij 
dreigt te verdrinken wanneer hij haar door een rivier probeert te volgen naar 
het feeënrijk, sleurt ze hem letterlijk mee daarheen. En daar leefden ze wel-
licht nog lang en gelukkig, maar dat vertellen de verhalen niet.

De betoverde prinses

Het voormalige sprookjestype The princess transformed into deer (ooit geclassifi-
ceerd als AT 401; vgl. Kinder- und Hausmärchen 93) is nauw verwant met het hier-
voor genoemde type, zoals alleen al blijkt uit het feit dat het inmiddels is 
geïncorporeerd in ATU 400. Ook hier gaat een prins op jacht, maar nu zit er 
geen fee op hem te wachten. Nee, zijn tegenspeelster is een betoverde prinses. 
Nadat hij haar onttoverd heeft, keert hij terug naar zijn ouders en vertelt hun 
over haar, ofschoon zij hem dat nadrukkelijk verboden had. Dan volgt weer 
de zoektocht naar de verdwenen partner.

10  Aan het eind van een feestmaal wil de koning van zijn vazallen horen of er iemand een 
mooiere vrouw kent dan zijn echtgenote. Graelent probeert zich afzijdig te houden, maar 
wordt uiteindelijk gedwongen te beweren dat zijn vriendin vele malen mooier is. Vgl. Lanval 
(Burgess en Busby 1986, p. 73-81).
11  Zie Ludo Jongen: ‘Lanval’, in: Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en 
hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. Redactie W.P. Gerritsen en A.G. van Melle. Tweede, 
herziene druk. Nijmegen 1998, p. 217-218.
12  De ATU-classificatie berust op Hans-Jörg Uther: The Types of International Folktales. A Classifi-
cation and Bibliography. Drie delen. Helsinki 2004 (FFC 284-286). Zie verder Brüder Grimm: Kin-
der- und Hausmärchen. Nach der Großen Ausgabe von 1857, textkritisch revidiert, kommentiert und 
durch Register erschlossen. Herausgegeben von Hans-Jörg Uther. 4 Bde. Darmstadt 1996. Zie ook 
Ton Dekker, Jurjen van der Kooi en Theo Meder: Van Aladdin tot Zwaan kleef aan. Lexicon van sprookjes: 
ontstaan, ontwikkeling, variaties. Nijmegen 1997, p. 225-229.
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De combinatie jacht en onttovering komt ook voor in middeleeuwse verha-
len, zij het dat de transformatie van hert in prinses vervangen wordt door een 
ander verhaal. Rond 1310 werd de zogenaamde Lancelotcompilatie samengesteld. 
Het unieke handschrift (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 129 A 10) bevat 
een Middelnederlandse versvertaling van het laatste deel van de Oudfranse 
prozaroman Lancelot-Queste-Mort Artu (datering 1215-1230). Deze trilogie behan-
delt achtereenvolgens de liefdesgeschiedenis tussen Lanceloet en Guinevere, 
de vrouw van koning Arthur (Lancelot propre), de zoektocht naar de Graal (Queste 
del Saint Graal) en tot slot de ondergang van het rijk van koning Arthur (La Mort le 
roi Artu: De dood van koning Arthur).13 Behalve dat de Middelnederlandse ver-
taling in verzen is, bevat het overgeleverde deel zeven zelfstandige Arthurro-
mans. Een daarvan staat bekend onder de titel Lanceloet en het hert met de witte voet.

Deze korte Arthurroman (hij telt slechts zo’n 850 verzen) begint aan het hof 
van koning Arthur.14 Een jonkvrouw is op zoek naar een ridder: haar meeste-
res, een koningin, wil slechts in het huwelijk treden met de man die de witte 
voet van een hert weet te bemachtigen. Een hondje zal de dappere de weg wij-
zen. Nadat de hofmaarschalk heeft gefaald, neemt Lanceloet, de belangrijkste 
ridder van de Ronde Tafel, de opdracht op zich.15 Het hondje voert hem mee 
naar de overkant van een woest stromende rivier. Daar bevindt zich een om-
muurde tuin, de verblijfplaats van het hert. Via een klein poortje weet Lance-
loet zich toegang te verschaffen. Hij wordt echter onmiddellijk aangevallen 
door leeuwen die het hert bewaken. Nadat hij deze heeft verslagen

Hi reet weder ende vort.
Menege stemme heft hi gehort
Van voglen die hem wel bequamen
Ende sijns leets en deel benamen.

13  Over deze Oudfranse Arthurroman en de Middelnederlandse versvertaling daarvan is lang-
zamerhand een bibliotheek vol geschreven. Gemakshalve verwijs ik naar de Inleiding van Bart 
Besamusca (red.): Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie. Hilver-
sum, 1999 (Middelnederlandse tekstedities 6) en het zeer toegankelijke hoofdstuk in Jef Janssens 
en Veerle Uyttersprot: Superhelden op perkament. Middeleeuwse ridderromans in Europa. Leuven/Amster-
dam 2005, p. 84-129. Voor wie meer wil lezen, wordt daar ook literatuur genoemd.
14  Afwijkend van de ‘traditie’ houdt koning Arthur echter geen hofdag. Integendeel, het hof is net 
daarvóór uit elkaar gegaan, namelijk aan het einde van de vorige ingevoegde roman: Walewein  ende 
Keye. Zie Marjolein Hogenbirk (ed.): Walewein ende Keye. Een dertiende-eeuwse Arturroman, overgeleverd in de 
Lancelotcompilatie. Met medewerking van W.P. Gerritsen. Hilversum 2011 (Middelnederlandse Ar-
turromans 10) en vgl. Ludo Jongen (ed.): Walewein, de neef van koning Arthur. Amsterdam 1992 (Griffioen).
15  Binnen het genre van de Arthurroman is dat op zijn zachtst gezegd eigenaardig. Lanceloet 
staat immers te boek als de minnaar van Guinevere. Zij eist hem helemaal op en duldt niet dat 
hij een andere vriendin heeft. 
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Hier ende ginder nam hi goem
Ende onder enen groffels boem
Hi den hert doe licgen sach.
Nu hort wies Lanceloet doe plach.
Hi nam dat ors metten sporen.
Die hert saget ende liep voren
Ende Lanceloet volgede hem naer,
Al was hi moede ende swaer.
Dat hondekijn liet na gaen;
Eer hijt wiste hattene gevaen.
Ende doent den hert hadde gevelt,
Reet hi harder dan den telt
Ende beette neder op dat gras.
Des wits voets hi girech was
Ende snetene af met sinen swerde.
Doe viel hi neder an die eerde;
Hine conste doe gestaen niet.
(Lanceloet en het hert met de witte voet, vs. 235-255)16

[Lanceloet reed een beetje rond. Hij hoorde vele vogeltjes fluiten. Dat deed hem 
genoegen, want dat verlichtte de pijn enigszins. Hij speurde in het rond en toen 
zag hij het hert onder een kruidnagelboom liggen. Luister wat Lanceloet toen 
deed: hij gaf zijn paard de sporen. Zodra het hert hem zag, rende het weg. Lance-
loet er achteraan, al was hij moe en gewond. Het hondje liep voorop. Voor Lan-
celoet het besefte, had het hondje het hert te pakken. Zodra het hert op de grond 
lag, reed Lanceloet er in volle draf heen. Hij stapte van zijn paard want hij wilde 
de witte voet bemachtigen: met zijn zwaard sneed hij die af. Daarna viel hij op de 
grond: hij kon niet meer op zijn benen staan]

Terwijl Lanceloet versuft op de grond ligt, ziet hij een ridder aan komen rij-
den. Lanceloet verzoekt hem de witte voet naar de koning te brengen, maar 
deze ridder blijkt kwaad in de zin te hebben: hij brengt de gewonde en uit-
geputte Lanceloet extra verwondingen toe en laat hem voor dood achter. Ver-
volgens eist hij de koningin als beloning op. Gelukkig weet Walewein, de neef 
van koning Arthur en eveneens een ridder van de Ronde Tafel, de verrader te 
ontmaskeren. Het laatste deel van deze Arthurroman is een variant op het 
drakendodersprookje.17

16  Geciteerd naar Roel Zemel en Bart Besamusca: ‘Lanceloet en het hert met de witte voet’, in: 
Besamusca 1999, p. 186-187.
17  ATU 300, The Dragon-Slayer; zie Maartje Draak (ed.): Lanceloet en het hert met de witte voet. Derde 
druk. Zwolle 1964 (Zwolse drukken en herdrukken 6).
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Een transformatie komt in deze Middelnederlandse versie niet voor. En die 
komt evenmin voor in het corresponderende deel van de Oudfranse variant, 
de Lai de Tyolet. Deze lai bestaat uit twee delen. Het tweede deel is een neefje 
van de Middelnederlandse Lanceloet en het hert met de witte voet. Het eerste deel is 
een variant op het begin van de Perceval, de laatste, onvoltooide Arthurroman 
van Chrétien de Troyes. Tyolet leeft samen met zijn moeder in een woud, ver 
van de beschaafde wereld. Op zekere dag vraagt zij hem een hert te gaan van-
gen. Tyolet heeft weinig geluk, maar

droit vers meson s’en volt aler,
qant soz .I. arbre vit ester
.I. cerf qui ert e grant e gras,
e il sifla eneslepas.
Li cers l’oï, si regarda,
ne l’atendi, ainz s’en ala;
le petit pas du bois issi,
e Tyolet tant le sevi
qu’a une eve l’a droit mené;
le cerf s’en est outre passé.
L’eve estoit grant e ravineuse
e lee e longue e perilleuse.
Li cers outre l’eve passa,
e Tyolet se regarda
tries soi, si vit venir errant
.I. chevrel cras e lonc e grant.
Arestut soi e si sifla,
e li chevreus vers lui ala;
sa main tendi, illec l’ocist,
son costel tret, el cors li mist.
Endementres qu’il l’escorcha,
e li cers se tranfigura
qui outre l’eve s’estoit mis
…….
e .I. chevalier resembloit
tot armé sor l’eve s’estoit,
sor .I. cheval detries comé,
s’estoit com chevalier armé.
(Lai de Tyolet 85-112)18

18  Tobin 1976, p. 238-239. 
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[Net toen hij naar huis wilde gaan, zag hij onder een boom een groot en vet hert 
staan. Hij floot terstond. Ofschoon het hert hem hoorde en naar hem keek, bleef 
het niet staan, maar ging er vandoor.19 Het liep op een drafje het bos uit, en Tyo-
let volgde het net zolang tot het hem naar een grote, woeste, brede, diepe en ge-
vaarlijke rivier had geleid. Het hert zwom naar de andere kant. Tyolet keek ach-
terom en zag een groot, vet ree lopen. Hij stopte en floot, en het ree kwam naar 
hem toe. Toen haalde hij uit en doodde het dier ter plekke: hij trok zijn mes en 
stak het in het lichaam. Terwijl hij het ree aan het villen was, veranderde het hert 
dat naar de andere kant was gezwommen van gedaante […]. Het leek nu op een 
ridder: volledig bewapend zat hij op een paard met wapperende manen].20

Ofschoon er een rijmregel ontbreekt, is het duidelijk dat de transfiguratie van 
hert in ridder min of meer gelijktijdig plaatsvindt met het doden van het ree.

Naar mijn mening zou de vrouwelijke hoofdpersoon zowel in Lanceloet en 
het hert met de witte voet als in (het tweede deel van) de Lai van Tyolet het hert oor-
spronkelijk een betoverde koningin of prinses zijn geweest.21 Gewoonlijk 
wordt bij een betovering ook de mogelijkheid tot onttovering gegeven. De 
voorwaarden daartoe moeten zo zwaar zijn dat er nimmer aan voldaan kan 
worden.22 In het onderhavige geval wordt het hert beschermd door leeuwen, 
wilde dieren die over het algemeen niet als beschermers van herten optreden. 
Wil de held deze opdracht succesvol kunnen afronden, dan moet hij het hert 
doden. Door dat dier te doden wordt de betovering verbroken en transfor-
meert het dier zich in een knappe, bevallige jonge dame.

19  Dit is een eigenaardig detail. Tyolet heeft immers van een fee een gift gekregen: door te flui-
ten kan hij wild aantrekken, zoals iets later in het citaat wél gebeurt.
20  Jongen en Verhuyck 1985, p. 14.
21  Zie Ludo Jongen: ‘Op jacht naar het hert met de witte voet’, in: De letter doet de geest leven. [...]. Lei-
den 1980, p. 44-61.; vgl. Jacques Tersteeg: ‘De verteller mag op verhaal komen. Bijdrage tot een in-
terpretatie van Lanceloet en het hert met de witte voet’, in: Ic ga daer ic hebbe te doene. Opstellen aangeboden aan 
porf.dr. F. Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijks-
universiteit te Groningen. Onder redactie van J.J.Th.M. Tersteeg en P.E.L. Verkuyl. Groningen 1984, p. 
105-125; Roel Zemel: ‘“Hoe Walewein Lanceloet bescudde ende enen camp vor hem vacht.” Over 
Lanceloet en het hert met de witte voet’, in: De ongevalliche Lancelot. Studies over de Lancelotcompilatie. Onder 
redactie van Bart Besamusca en Frank Brandsma. Hilversum 1992, p. 77-97 (Middeleeuwse studies 
en bronnen 28); Baukje Finet-van der Schaaf: ‘The Lai de Tyolet and Lancelot and the Whitefooted Stag: Two 
Romances Based on a Folktale Motif’, Athuriana 4 (1994), p. 233-249; en Zemel en Besamuca 1999.
22  Zie bijvoorbeeld de voorwaarden voor de onttovering van de vos Roges in de Roman van Wa-
lewein (Johan H. Winkelman en Gerhard Wolf (ed.): Penninc & Pieter Vostaert: Roman van Walewein. Mün-
ster, 2010, (BIMILI 5), vss. 5698-5712). Vgl. A.M.E. Draak: Onderzoekingen over de Roman van Walewein. 
(Met aanvullend hoofdstuk over ‘Het Walewein onderzoek sinds 1936’). Groningen/Amsterdam 
1975 [Uitgebreide herdruk van de editie Haarlem, 1936], p. 67-79, 121-127.
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Sprookjesachtige elementen

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn geworden dat in nogal wat middel-
eeuwse verhalen sprookjesachtige elementen worden aangetroffen, zowel in 
wereldlijke als geestelijke literatuur. De jacht op een hert komt immers niet 
alleen voor in teksten die bestemd waren voor adellijke hoven (de zogenaam-
de hoofse literatuur waarvan de Karel- en Arthurromans de meest bekende 
vertegenwoordigers zijn), maar ook in teksten waarvan we aannemen dat ze 
tijdens de maaltijd werden voorgelezen in de kloostereetzaal (legenda betekent 
letterlijk ‘wat voorgelezen dient te worden’).

Soms blijkt een middeleeuwse tekst de oudst opgetekende versie te bevat-
ten van wat we tegenwoordig een sprookjestype noemen. Zo zou de Roman 
van Walewein, een oorspronkelijke, Middelnederlandse Arthurroman (date-
ring tweede helft dertiende eeuw), een bewerking zijn van Bird, Horse and Prin-
cess (ATU 550).23

Complete ‘sprookjes’ zijn in de middeleeuwse overlevering zeldzaam. 
‘Sprookjesmotieven’ worden daarentegen vaak in middeleeuwse teksten aan-
getroffen. Verwonderlijk is dat niet: de samenstellers van zowel wereldlijke 

23  Zie Draak 1975. Willem de Blécourt: ‘“De gouden vogel”, “Het levenswater” en de Walewein. 
Over de sprookjestheorie van Maartje Draak’, TNTL 104 (2004), p. 259-277 meent daarentegen dat 
de Roman van Walewein niet het eind-, maar het startpunt van ATU 550 was. De legende van Sint 
Joris is een verchristelijkte versie van het drakendodersprookje (ATU 300) en de legende van de 
heilige Odrada lijkt op het Assepoesterverhaal (ATU 510).

Afb. 3 Het witte hert stormt op 
Lancelot en Mordred af (ano-
niem; vijftiende eeuw) (Parijs, 
 Bibliothèque nationale de France, 
fr. 115 (fol. 519v)).
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als geestelijke teksten putten uit hetzelfde traditionele verhaalmateriaal. Nu 
eens werden ze gebruikt in een hoofse ridderroman, dan weer in een sage, en 
soms in een legende. Zo komt in het Middelnederlandse Leven van Liedewij, de 
maagd van Schiedam de volgende passage voor:

Op eenen tijt in den herfst liet Liedewy coopen een quartier van eender jongher 
coe ende in een tonne souten ende een half achten deel arweten tot armen huys 
seten behoef. Daer na liet si vanden vleesche ende arweten also vele koken dat 
daer af ghedeylt worden ontrent XXXVI husen. Doe die bode thuys ghecomen 
was, besach hi dat vleesch ende arweten ende seyde tot Liedewy datter noch ble-
ven was bidecant also vele als si yerst in de vate hadden ghedaen.

[Voor de aan huis gebonden mensen liet Liedewij in de herfst eens erwten kopen 
en een kwart kalf dat in een ton gezouten werd. Vervolgens werd er zoveel vlees 
en erwten gekookt, dat er zo’n 36 huizen van bedeeld konden worden. Toen de-
gene die het had rondgebracht, terugkeerde en het overgebleven voedsel bekeek, 
constateerde hij dat er nog bijna net zoveel in het vat zat als erin gedaan was.]24

Nu kan een heilige beschouwd worden als een alter Christus [een tweede Chris-
tus], dat wil niet alleen zeggen dat een heilige soms bijna letterlijk in de voet-
sporen van Christus treedt,25 maar ook dat wonderen een basis hebben in het 
Nieuwe Testament. Het geciteerde wonder roept de wonderbaarlijke voed-
selvermenigvuldiging in herinnering: volgens Matteüs (14,13-21; vgl. Lucas 
9,10-17 en Johannes 6,1-15) spijst Christus met vijf broden en twee vissen een 
menigte van vijfduizend man. Het niet leeg rakende vat doet echter ook den-
ken aan een van drie magische objecten die in handen raken van de hoofd-
persoon uit ‘Tischchendeckdich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack’ (KHM 
36).26 Naar mijn mening zou de Liedewij-legende het motief van het magi-
sche object ontleend kunnen hebben aan volksverhalen die de ronde deden.

Pas sinds enkele jaren mogen legenden en volksverhalen zich verheugen in 
de aandacht en belangstelling van literatuurhistorici. Uitzonderingen daar 

24  Tekst en vertaling geciteerd naar Ludo Jongen en Cees Schotel: Het leven van Liedewij, de maagd 
van Schiedam. Hilversum 1989, p. 64-65. Toentertijd gingen we ervan uit dat dit Middelneder-
landse Leven van Liedewij in dezelfde tijd was ontstaan als de Latijnse tekst. Koen Goudriaan: ‘Het 
Leven van Liduina en de Moderne Devotie’, Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 6 (2003), 162-166 heeft 
met kracht van argumenten aangetoond dat de Middelnederlandse tekst pas rond 1470 is ver-
taald uit het Latijn.
25  Zie Jongen en Schotel 1989, p. 65-69.
26  ATU 563; vgl. Dekker, Van der Kooi en Meder 1997, p. 360-364. In het Leven van Liedewij ko-
men overigens nog twee van dergelijke verhalen voor: Jongen en Schotel 1989, p. 56-57 (nim-
mer leeg rakende kan met wijn) en p. 62-63 (de zogenaamde Jezusbuidel).
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gelaten, richten de meeste studies zich niet of nauwelijks op deze ‘sprookjes-
achtige’ verhaalmotieven.27 Op dat gebied valt dus nog veel werk te verzetten, 
ook op het gebied van de (verlokkingen van de) jacht. Immers, in de legende 
van sint Aegidius of Gillis (volgens de overlevering overleden in 710; feestdag 
1 september) wordt eveneens gejaagd op een hinde. Die zoekt haar toevlucht 
achter het dichte struikgewas waar Aegidius in een grot woont.

Ende een van hen scoot onbehendeleec een ghescutte om de hinde daer ute te 
jaghene. Ende hi scoet sinte Gielise over de hinde een grote wonde. Ende den 
ridders maecten enen wech met haren isers ende quamen toter duwieren. Ende 
doe si desen oude man saghen ghecleedt met monecs abite, ende si saghen dat hi 
eersaem was in outheiden ende dat de hinde vore sine voete lach, ende sijt den 
coninc gheseit hadden, so ghinc de bisscop ende de coninc allene tote hem ende 
hieten dandere buten bliven. Ende si vragheden hem wie hi ware, oft wanen hi 
quame, ende waer bi dat hi daer laghe in die dicke woestheit van dier hermitagen, 
ende wie hem so swaerleec ghewondt hadde.28

[Een van de jagers schoot onbesuisd een pijl af om de hinde uit het struikgewas 
te jagen, maar hij schoot over de hinde heen en verwondde de heilige Aegidius 
ernstig. Met hun wapens baanden de ridders zich een weg door het struikgewas, 
tot ze aan de spelonk kwamen. Ze zagen de eerzame, oude man, gekleed in een 
monnikspij, terwijl de hinde aan zijn voeten lag. Dat vertelden ze de koning. 
Daarop gingen de bisschop en de koning daarheen, en bevalen de anderen buiten 
te blijven. Ze vroegen sint Aegidius wie hij was, waar hij vandaan kwam, waarom 
hij daar in de woestenij zijn intrek genomen had en hoe hij gewond geraakt was.]

Nadat Aegidius de vragen heeft beantwoord, biedt de koning hem zijn ver-
ontschuldigingen en een schadeloosstelling aan.29 Dat de protagonist in de 
Aegidiuslegende opkomt voor de dieren, kan beschouwd worden als een 
sprookjesachtig element, vergelijkbaar met de hulp die sprookjeshelden vaak 
van dieren krijgen.30 Bovendien roept de scène van het afschieten van een pijl 
het verhaal van Guigemar, een lai van Marie de France, in herinnering. Daar 
wil de protagonist het opgejaagde hert neerschieten, maar de pijl ‘ketst af’ en 
verwondt de schutter. Zijn wond kan alleen genezen worden door een feeach-

27  Eigenlijk heeft alleen C. Grant Loomis: White magic. An introduction to the folklore of Christian legend. 
Cambridge (Mass.), 1948 (The Medieval Academy of America Publications 12) zich daar intensief 
mee beziggehouden.
28  Berteloot, Claassens en Kuiper 2011, p. 303. Vgl. Ryan 1993, deel 2, p. 147-149.
29  Er zijn meer heiligen die als attribuut een hinde hebben: zie Claes, Claes en Vincke 2002, p. 
101-105.
30  Zie ATU 530-559.
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Afb. 4 Sint Aegidius en de hinde (anoniem; vijftiende eeuw) (Londen, National Gallery).
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tig wezen, in dit geval een vrouw die door haar oude, jaloerse echtgenoot in 
een afgelegen kasteel is opgesloten.31 

In middeleeuwse teksten (zowel in de wereldlijke ridderromans, als in 
de ‘religieuze’ heiligenlevens en -legenden) struikelt men als het ware over 
sprookjesachtige elementen, maar slechts zelden ziet men een compleet 
sprookje opduiken, met de heilige Joris (of Georgius) als de grote uitzonde-
ring die de regel weer eens bevestigt. De orale traditie van de Middeleeuwen 
is voorgoed verloren en slechts ten dele te reconstrueren. We zijn aangewezen 
op de schriftelijke neerslag van die verhalen, maar die zijn zonder uitzonde-
ring neergepend door een intellectueel, of in ieder geval iemand die kon lezen 
en schrijven. En zo iemand hield rekening met de traditie van de verschillen-
de genres: een Arthurroman moet nu eenmaal aan andere eisen voldoen dan 
een heiligenleven.

De facto is er sindsdien niet zoveel veranderd. Ook vandaag de dag maken 
romanschrijvers gebruik van traditionele verhaalmotieven. Soms ligt dat er 
duimendik bovenop, zoals bijvoorbeeld in Renate Dorresteins Mijn zoon heeft 
een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor. Dankzij internet kunnen verhaal-
elementen zich letterlijk in een vloek en een zucht verspreiden. Vertellers van 
‘urban legends’ en moppentappers maken daar dankbaar gebruik van. 

31  Zie Burgess en Busby 1986, p. 43-55. 





Madame d’Aulnoy in Engeland
De receptie van Les Contes des fées

Daphne M. Hoogenboezem

In 1690 publiceert Marie-Catherine d’Aulnoy het sprookje L’Île de la félicité in 
haar roman Hypolite, comte de Duglas. Daarmee lanceert ze een nieuw literair 
genre in Frankrijk dat gelijk een grote rage wordt in de Parijse literaire salons. 
Haar eerste sprookje is een groot succes en veel auteurs, vooral aristocratische 
dames, volgen haar voorbeeld. Eén van de weinige mannelijke sprookjesau-
teurs is Charles Perrault. De sprookjesmode bereikt een hoogtepunt in de ja-
ren 1697 en 1698. Binnen deze twee jaren verschijnen meer dan vijftig sprook-
jes waaronder twee verzamelingen van D’Aulnoy, Les Contes des fées (1697) en Les 
Contes nouveaux ou les fées à la mode (1698), met daarin 24 sprookjes, en één van Per-
rault getiteld Histoires ou contes du temps passé (1697). Deze laatste bundel bevat 
acht sprookjes waarvan de meeste klassiekers zijn geworden, zoals ‘Doorn-
roosje’, ‘Roodkapje’ en ‘Klein Duimpje’. Vijf van deze acht sprookjes waren 
echter al eerder verschenen in een luxe manuscript getiteld Contes de ma Mère 
l’Oye (Sprookjes van Moeder de Gans, 1695).1

Een duidelijke en algemeen geaccepteerde definitie van het sprookje is er 
op dat moment echter nog niet en vrijwel onmiddellijk na het begin van de 
sprookjesmode ontstaat er tussen de auteurs een debat over de definitie van 
het nieuwe genre.2 De verschillende visies van de auteurs komen tot uiting 
in een spel van verwijzingen, waarin naast de tekst ook de illustraties een be-
langrijke rol spelen. In de beroemde verzameling van Perrault wordt, door 
middel van zowel de tekst als de illustraties, een folkloristische visie op het 
genre gecreëerd. De relatief eenvoudige schrijfstijl lijkt op gesproken taal en 
bevat verschillende archaïsmen en uitdrukkingen die doen denken aan kin-
der- of volkstaal. Op het frontispice van de verzameling zien we een eenvou-

1  Het manuscript bevat de volgende sprookjes: ‘La Belle au bois dormant’ (‘Doornroosje’), ‘Le 
Petit Chaperon rouge’ (‘Roodkapje’), ‘La Barbe bleue’ (‘Blauwbaard’), ‘Le Maître chat ou le chat 
botté’ (‘De gelaarsde kat’) en ‘Les Fées’ (‘De feeën’). Aan de eerste gedrukte editie (Parijs, Claude 
Barbin, 1697) worden drie sprookjes toegevoegd: ‘Cendrillon ou la petite pantoufle de verre’ 
(‘Assepoester’), ‘Riquet à la houppe’ (‘Riket met de kuif’) et ‘Le Petit Poucet’ (‘Klein Duimpje’).
2  Cf. S. Raynard: ‘Perrault et les conteuses de la génération 1690: dialogue intertextuel ou 
querelle masquée ?’, Romanic Review 99 (2008) 3-4, p. 317-331.
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dig geklede, oude vrouw die sprookjes vertelt aan een jong publiek. Daarnaast 
is aan het begin van ieder sprookje een kleine, rechthoekige illustratie ge-
plaats. Deze vignetten zijn, net als het frontispice, kopergravures, maar door 
hun naïeve composities en de rustieke stijl, die vooral zichtbaar wordt door de 
grove, rechte en veelal parallelle lijnvoering, doen zij denken aan de eenvou-
dige houtsneden die in de tijd van Perrault gebruikt werden in volksboeken. 
Zo creëert Perrault in zijn verzameling zowel de toon als het uiterlijk van een 
oud volksverhaal.3

Terwijl Perrault zijn sprookjes in verband brengt met folklore, benadrukt 
D’Aulnoy juist het literaire karakter van haar sprookjes. Haar verzameling Les 
Contes des fées verschijnt slechts een paar maanden na de eerste gedrukte edi-
tie van de sprookjes van Perrault. De sprookjes in haar verzameling zijn lan-
ger en ingewikkelder dan die van Perrault en ze zijn geschreven in een meer 
verfijnde stijl. In het kaderverhaal Le Récit de Saint-Cloud voert D’Aulnoy geen 
eenvoudige boerin ten tonele, zoals Perrault in zijn frontispice, maar een 
aristocratische dame, Madame D***, een alter ego van de schrijfster zelf. Deze 
dame vertelt geen sprookjes, maar ze leest ze voor uit een vooraf opgesteld 
manuscript. Zo verandert D’Aulnoy op subtiele wijze het medium: in plaats 
van mondelinge overlevering benadrukt ze het geschreven karakter van de 
sprookjes.4 Bovendien bevatten de sprookjes van D’Aulnoy verschillende in-
tertekstuele verwijzingen naar de klassieke mythologie en naar andere lite-
raire werken, waaronder de romans van Madeleine de Scudéry en de fabels 
van Jean de La Fontaine. Waar Perrault de moraal van de sprookjes benadrukt, 
legt D’Aulnoy juist de nadruk op de esthetische waarde en het vermakelijke 
karakter. Tot slot zijn de vignetten in de verzameling van D’Aulnoy minder 
naïef dan die in de verzameling van Perrault, hoewel ze beide door dezelfde 
graveur, Antoine Clouzier, zijn vervaardigd.

De sprookjesmode beperkt zich niet tot Frankrijk alleen. Al snel na het ver-
schijnen van de eerste Franse edities, worden de sprookjes van Perrault en 
D’Aulnoy ook in het buitenland uitgegeven. De buitenlandse edities van Per-
rault zijn over het algemeen getrouw aan het origineel: de Franse tekst wordt 
overgenomen of vrijwel letterlijk vertaald en de illustraties zijn bijna altijd 
kopieën van de gravures van Clouzier. Zo bevat de eerste Engelse vertaling 
van de sprookjes van Perrault, die in 1729 gepubliceerd wordt door J. Pote en 

3  Voor een uitgebreidere analyse van de illustraties in het manuscript en de eerste gedrukte 
editie van de sprookjes van Perrault: D.M. Hoogenboezem: Le Conte de fées en images. Le rôle de l’illus-
tration chez Perrault et Madame d’Aulnoy (1695-1800). Proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 2012.
4  U. Heidmann en J.-M. Adam: Textualité et intertextualité des contes, Perrault, Apulée, La Fontaine, Lhé-
ritier … Paris, 2010, p. 50.
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R. Montagu, kopergravures die duidelijk gekopieerd zijn. Ook in de tweede 
helft van de achttiende eeuw blijft men kopieën gebruiken van de gravures 
van Clouzier. De editie van B. Collins uit 1763 bijvoorbeeld bevat grove hout-
sneden, maar de afbeeldingen zijn vrijwel identiek aan die in de eerste Franse 
editie. De illustraties zijn soms omgekeerd in het kopieerproces, maar er zijn 
over het algemeen weinig aanpassingen in de afgebeelde scenes. De inscrip-
tie in het Frontispice ‘Contes de ma Mère l’Oye’ wordt al in 1729 in het En-
gels vertaald. Door middel van deze uitgave wordt de figuur ‘Mother Goose’ 
in Engeland geïntroduceerd.5

De internationale receptie van de sprookjes van D’Aulnoy is veel minder 
constant. De uitgevers, vertalers en illustratoren zijn minder trouw aan het 
origineel. Vaak voegen ze nieuwe parateksten en illustraties toe. Hun tekstu-
ele en visuele aanpassingen geven informatie over het beeld dat ze hebben 
willen creëren van de schrijfster en over de manier waarop haar werk aan het 
publiek is gepresenteerd. In de eerste twee Engelse edities van Les Contes des fées 
gepubliceerd door John Nicholson (1707) en Benjamin Harris en Ebenezer 
Tracy (1716), geven de vertalingen en de illustraties informatie over twee ver-
schillende wijzen van receptie van haar verzameling. In de eerste editie wor-
den de sprookjes van D’Aulnoy gepresenteerd als een literair werk dat deel 
uitmaakt van de belles lettres. In de tweede uitgave worden ze in verband ge-
bracht met Engelse volksverhalen.

Les Contes des fées als literair werk

In Engeland worden D’Aulnoy’s sprookjes in eerste instantie gepresenteerd 
als een literair werk, evenals haar novellen en memoires. Met name memoi-
res werden beschouwd als een meer prestigieus literair genre en het waren 
juist deze werken waarmee D’Aulnoy in eerste instantie bekend werd in En-
geland. De oudst bewaard gebleven vertaling van de sprookjes van D’Aulnoy 
is opgenomen in de luxe uitgegeven anthologie The Diverting Works of the Coun-
tess D’Anois, gepubliceerd door John Nicholson in 1707.6 De verzameling be-
vat een Engelse vertaling van de negen sprookjes afkomstig uit de eerste twee 
delen van Les Contes des fées, maar ook van verscheidene andere werken van 

5  H. Carpenter en M. Prichard: Oxford Companion to Children’s Literature. Oxford/New York 1984, 
p. 362.
6  In 1699 verschijnt een eerste vertaling van de eerste vier sprookjes uit Les Contes des fées. Er zijn 
geen exemplaren van deze editie bewaard gebleven, maar het bestaan ervan blijkt uit het voor-
woord van The Diverting Works. Cf. N. Palmer en M.D. Palmer: ‘English Editions of the French 
Contes de Fées Attributed to Mme d’Aulnoy’, Studies in Bibliography 27 (1974), p. 228.
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D’Aulnoy (of toegeschreven aan haar), zoals haar memoires over het leven 
aan het Spaanse hof. De volumineuze en kostbare anthologie van Nicholson 
is bestemd voor een publiek van volwassen, welgestelde lezers. Naast de luxe 
uitgave, blijkt ook uit de vertaling dat de uitgever de sprookjes als een literair 
werk wilde presenteren. De vertaling is bijna letterlijk, maar enkele kleine 
aanpassingen suggereren dat de vertaler de schrijfstijl nog verder wilde ver-
fijnen om zo de literaire status van het werk te benadrukken.

Allereerst lijkt de vertaler weinig belang te hechten aan de taalspelletjes van 
D’Aulnoy, die in haar sprookjes vaak gebruik maakt van onomatopeeën en 
neologismen. Deze elementen in de tekst doen denken aan de Parijse salons 
die men kan beschouwen als een soort laboratoria voor literatuur en waar met 
diverse genres en stijlen werd geëxperimenteerd. Het is natuurlijk zo dat deze 
woordspelletjes soms lastig te vertalen zijn, maar Nicholson schrapt deze as-
pecten systematisch, ook wanneer ze makkelijk vertaald hadden kunnen wor-
den. Het lijkt er dus op dat hij dit als een ongewenst aspect beschouwt en in 
zijn vertaling nijgt naar een verfijnder taalgebruik. Hij laat onomatopeeën weg 
en parafraseert de neologismen. Zo bezoekt de gemene hertogin Grognon, uit 
het sprookje ‘Gracieuse et Percinet’, samen met de koning, de wijnkelder van 
haar kasteel. Eén voor één opent Grongnon de houten tonnen met een hamer-
tje: maar, in plaats van wijn, blijken deze gouden munten, diamanten en edel-
stenen te bevatten. Telkens als Grognon een ton opent, beschrijft D’Aulnoy 
het geluid van het hamertje (‘toctoc’). Hoewel ze makkelijk vertaald hadden 
kunnen worden, ontbreken deze onomatopeeën in de Engelse versie. In het 
sprookje, ‘L’Oiseau bleu’, laat prinses Florine, die vermomd is als een arme boe-
rin, haar rivale Truitonne een miniatuurkoetsje zien dat getrokken wordt door 
zes groene muizen. Truitonne wil dit bijzondere koetsje graag kopen en roept 
Florine: ‘Mie Souillon, Mie Souillon, veux-tu cinq sols du carrosse et de ton at-
telage souriquois’.7 De vertaler laat het neologisme souriquois, dat men zou kun-
nen vertalen als ‘muizig’, weg: ‘D’ye hear Gammar Souillon, Gammar Souillon, 
will you take a Piece of five shillings for your coach and all that belongs to it?’.8

Ten tweede laat de vertaler de meeste terugkerende formules weg. Deze 
formules maakten deel uit van de schrijfstijl van D’Aulnoy en ze zijn boven-
dien verbonden met het sprookjesgenre. Ze doen namelijk denken de mne-
motechnische strategieën die karakteristiek zijn voor mondelinge overdracht 
en daarnaast lijken ze soms op magische spreuken of toverformules. Hoewel 
deze formules dus in direct verband staan met het sprookjesgenre, vond de 

7  Mme d’Aulnoy: Contes des fées. N. Jasmin (ed.). Paris 2008, p. 193.
8  Mme d’Aulnoy: The Diverting Works of the Countess D’Anois. London: John Nicholson, 1707, p. 
437.



Madame d’Aulnoy in Engeland  59

vertaler deze herhalingen waarschijnlijk maar storend. In het sprookje ‘La 
Belle aux cheveux d’or’, redt de hoofdpersoon Avenant het leven van drie die-
ren: een karper, een raaf en een uil. Deze dieren bedanken Avenant en belo-
ven hem een beloning. Ze gebruiken daarvoor alle drie dezelfde formule: ‘Je 
vous le revaudrai’.9 In de Engelse tekst wordt deze formule vertaald met drie 
verschillende zinnen. De karper antwoordt: ‘I will reward you’, de raaf: ‘I will 
do you as good a turn’ en de uil: ‘I will make ye amends’.10

Er is nog een derde manier waarop de vertaler de tekst aanpast en waaruit blijkt 
dat hij de sprookjes in verband brengt met de belles lettres en niet met volkscul-
tuur. Hij voegt namelijk nog een verwijzing toe naar de klassieke mythologie. In 
hetzelfde sprookje, ‘La Belle aux cheveux d’or’, legt de prinses drie taken op aan 
Avenant. Eén van die taken is dat hij de gemene reus Galifron moet doden. In de 
Franse tekst wordt alleen beschreven dat de held hierin slaagt en te paard, met 
het hoofd van de reus als bewijs, terug rijdt naar het paleis van de prinses. De En-
gelse vertaler vergelijkt de reus met de Gorgonen uit de klassieke mythologie: 
‘He mounted his courser and rode away with the Giant’s head no less dreadful 
than the Gorgons’.11 De vertaler voegt dus nieuwe verwijzingen naar de klas-
sieke mythologie toe en benadrukt zo het literaire karakter van de sprookjes.

Tot slot behoudt de vertaler de meeste Franse elementen in de sprookjes van 
D’Aulnoy. Zo laat hij de Franse namen van de meeste personages onveranderd 
en legt soms de betekenis daarvan uit aan de lezer. De held uit het sprookje ‘La 
Belle aux cheveux d’or’ wordt bijvoorbeeld als volgt beschreven: ‘There was a 
young Stripling at the Court as lovely as the Sun and the best shap’d in all the 
Kingdom, who because of his comely Grace and Wit, was call’d Avenant’.12 Een 
ander typisch Frans element in de sprookjes van D’Aulnoy zijn de verwijzin-
gen naar Parijs. Deze verwijzingen worden in de editie van Nicholson meest-
al letterlijk vertaald. Alleen wanneer zo’n verwijzing onbegrijpelijk zou zijn 
voor de Engelse lezer, dan wordt deze weggelaten. In het sprookje ‘L’Oiseau 
bleu’, behoudt de vertaler de verwijzingen naar de Parijse markten van Saint-
Germain en Saint-Laurent, maar hij laat de verwijzing naar Léance weg.

Il y avait dans ce carrosse quatre marionnettes plus fringantes et plus spirituelles 
que toutes celles qui paraissent aux foires de Saint-Germain et Saint-Laurent: el-
les faisaient des choses surprenantes, particulièrement deux petites Egyptiennes, 
qui pour danser la sarabande et les passe-pieds, ne l’auraient pas cédé à Léance.13

9  Mme d’Aulnoy 2008, p. 145-146.
10  Mme d’Aulnoy 1707, p. 395-396.
11  Idem, p. 401.
12  Idem, p. 393.
13  Mme d’Aulnoy 2008, p. 193.
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There were beside the coach four puppets, much more spruce and pleasant than 
any you see at the fairs of St. Germain’s and St Laurence’s; they play’d a thousand 
Tricks especially two little Gypsies, that for a Serraband and a Caper, surpassed all 
the Masters about the town.14

Tot nu toe was onbekend wie deze Léance was, maar waarschijnlijk verwijst 
D’Aulnoy hier naar een mooie, jonge zigeunerin die men la belle Liance of Lé-
ance noemde.15 Rond 1640 arriveert Liance in Parijs. Daar danst zij in tavernes 
om de kost te verdienen voor zichzelf en haar familie. Volgens de negentien-
de-eeuwse schrijver Paul de Musset was een zekere edelman genaamd Ré-
nevilliers, die de elegante bohemienne had zien dansen, zo van haar gechar-
meerd dat hij tegen iedereen vol bewondering over haar sprak. Kort daarna 
wordt Liance uitgenodigd om voor heren van adel en zelfs voor koning Lode-
wijk XIII te dansen.16 De mooie Liance baarde veel opzien in Parijs en haar le-
vensverhaal dat, op het tragische einde na, veel weg heeft van een sprookje zal 
ongetwijfeld nog bekend zijn geweest bij het Franse publiek aan het einde van 
de zeventiende eeuw. In Engeland daarentegen was zij waarschijnlijk min-
der bekend. De vertaler behoudt dus de Franse ambiance van de sprookjes, 
maar maakt ze tegelijkertijd eenvoudiger te begrijpen voor de Engelse lezer.

In 1715 verschijnt een tweede editie van deze verzameling, met daarin de-
zelfde vertaling maar ook met nieuwe illustraties (afb. 1). Het zou kunnen dat 
de illustrator van de Engelse editie zijn inspiratie heeft opgedaan in de Fran-
se editie: het kleine formaat van de afbeeldingen doet denken aan de vignet-
ten van Clouzier en sommige afbeeldingen stellen dezelfde scènes voor als in 
het Franse origineel.17 De omvangrijke, luxe verzameling, de schrijfstijl en de 
verfijnde kopergravures getuigen van de associatie van de sprookjes met de 
belles lettres.

Les Contes des fées als Engelse volkssprookjes

Slechts één jaar later, in 1716, verschijnt er echter een nieuwe vertaling van de 
sprookjes van D’Aulnoy. Deze wordt gepubliceerd door Benjamin Harris en 

14  Mme d’Aulnoy 1707, p. 436.
15  In noot 29 (Mme d’Aulnoy 2008, p. 193), geeft Nadine Jasmin aan dat zij Léance niet heeft 
kunnen identificeren. Françoise Rubellin (Universtité de Nantes) is er wel in geslaagd deze 
mysterieuze danseres te traceren. Heel hartelijk dank daarvoor.
16  P. de Musset: ‘Originaux du XVIIe siècle: La belle Liance’, Revue de Paris, Nouvelle série 57 (1838), 
p. 81-99.
17  Voor een analyse van de eerste Engelse illustraties: D.M. Hoogenboezem 2012, p. 129-132.
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Afb. 1 Madame d’Aulnoy, The Diverting Works of the Countess D’Anois, Londen, John Nicolson 
[sic], 1715. Anonieme kopergravure. Londen, British Library: C.115.n.12.
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Ebenezer Tracy.18 De verzameling is getiteld The History of the Tales of the Fairies. 
Deze nieuwe vertaling is waarschijnlijk gemaakt door Harris, aangezien het 
voorwoord is getekend met de initialen van de uitgever, B.H.19 In dit voor-
woord geeft de vertaler aan hoe hij de sprookjes heeft vertaald en waarom hij 
zo te werk is gegaan: ‘I did not attempt this with a design to follow exactly the 
French copy nor have I any regard for our English translation [die van Nichol-
son, waarschijnlijk]; which to me are both tedious and irkesome’.20 Hij stelt 
zich tot doel een kortere en eenvoudigere vertaling van de sprookjes te maken 
opdat hij het lezerspubliek een makkelijker handteerbare en minder kostbare 
uitgave kan aanbieden: ‘to make it portable for your walking Diversion, and 
less Chargeable: and chiefly to set aside the Distances of Sentences and Words, 
which not only dissolve the Memory, but keep the most nice and material In-
trigues from a close Connexion’.21 

Uit onderzoek is inderdaad gebleken dat de vertaler de sprookjes heeft in-
gekort en vereenvoudigd en dat hij bovendien, in veel gevallen, de moraal 
benadrukt.22 Zo voegt de vertaler nieuwe ondertitels toe die de moraal van 
de sprookjes sterk accentueren.23 De nieuwe titel van het sprookje ‘L’Oiseau 
bleu’ wordt ‘The Blew-Bird, and Florina; shewing the happiness of being 
good-natur’d in both Sexes’ en die van ‘Le Rameau d’or’, ‘Prince Nonpariel, 
and Princess Brilliant; wherein is shown that outward Beauty is not the only 
Object Love delights to dwell in’. Bovendien, maakt de vertaler het onder-
scheid tussen de goede en de slechte personages duidelijker. Wordt de wedu-
we die de koning komt troosten in de Franse versie van ‘L’Oiseau bleu’ nog op 
neutrale wijze geïntroduceerd, in de Engelse vertaling wordt zij ‘a cunning, 
dissembling, self-ended Widow’. De vertaler schrapt nuances die de lezer op 
het verkeerde been zouden kunnen zetten.24 Tot slot zwakt hij het mondaine 

18  In dit jaar verschijnen twee identieke uitgaven van de nieuwe vertaling. De editie van Ebe-
nezer Tracy bevindt zich in Oxford (Bodleian Library: Douce T 186) en die van Benjamin Harris 
in New York (Pierpont Morgan Library: PML86068).
19  C. Jones: ‘Madame d’Aulnoy charms the British’, The Romanic Review 99 (2008) 3-4, p. 245: Pal-
mer (zie noot 6) suggereert dat Harris misschien verantwoordelijk is voor de vertaling (diss., p. 
147).
20  ‘Epistle dedicatory’, in Mme d’Aulnoy: The History of the Tales of the Fairies. London: Ebenezer 
Tracy, 1716, ongenummerde pagina.
21  Ibidem.
22  N. Palmer en M.D. Palmer 1974, p. 229.
23  G. Verdier: ‘De Ma Mère L’Oye à Mother Goose: la fortune des contes de fées littéraires français 
en Angleterre’, in Y. Giraud (ed.): Contacts culturels et échanges linguistiques au XVIIe siècle en France, Actes 
du troisième colloque du Centre international de rencontres sur le XVIIe siècle. Seatle: 1997, p. 190-191. Papers 
on French Seventeenth-Century Literature.
24  Ibidem.
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karakter en precieuze schrijfstijl van de sprookjes af. Hij laat de verwijzingen 
naar de literaire salons en het Franse hof weg en hij vereenvoudigt het taalge-
bruik, onder meer door zinnen in te korten en een deel van de beschrijvingen 
en opsommingen weg te laten.

Maar dit is niet alles. De vertaler heeft de sprookjes ook meer Engels ge-
maakt. In zijn voorwoord schrijft hij: ‘I have indeed, in several places made use 
of some expressions to supply the Author’s because I would have them adap-
ted more peculiarly to a British genius; but omitted nothing that may just - 

Afb. 2 Madame d’Aulnoy, The 
History of the Tales of the 
Fairies, Londen, Ebenezer Tracy, 
1716, frontispice. Anonieme hout-
gravure. Oxford University, Bo d-
leian Library: Douce T 186.
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ly render the work imperfect’.25 Dit doet vermoeden dat de vertaling enkele 
kleine aanpassingen bevat, maar in werkelijkheid heeft de vertaler de sprook-
jes grondig herschreven. Hij laat bepaalde passages weg en voegt nieuwe toe. 
Bovendien is er een nieuwe titelplaat toegevoegd aan de verzameling. Dit al-
les met als doel om de Franse literaire sprookjes van D’Aulnoy in verband te 
brengen met de Engelse folklore.

Een nieuw frontispice

Allereerst voegt de uitgever een nieuw frontispice toe: een rustieke houtsnede 
met een gedicht als onderschrift (afb. 2). Volgens dit gedicht stelt de afbeel-
ding de koning en de koningin van de feeën voor, die vanaf de troon een groep 
dansende feeën observeren. De koning en de koningin van de feeën doen den-
ken aan Oberon en Titania, de hoofdrolspelers uit het beroemde toneelstuk A 
Midsummernight’s Dream van Shakespeare. Hoewel dit stuk zeer zeker heeft bij-
gedragen aan de bekendheid van folkloristische personages zoals Oberon en 
Robin Goodfellow,26 doet de compositie van het frontispice voor de sprookjes 
van D’Aulnoy vermoeden dat de illustrator verwijst naar een volksboek of een 
prent en niet naar het toneelstuk van Shakespeare. Wanneer aan het werk van 
Shakespeare illustraties worden toegevoegd, dan zijn dat in de meeste geval-
len verfijnde kopergravures die geïnspireerd lijken op theatervoorstellingen. 
In de zesdelige anthologie van Nicholas Rowe, The Works of Mr. William Shake-
speare (1709), wordt ieder stuk geïllustreerd met een kopergravure van Elisha 
Kirkall naar ontwerp van François Boitard. Deze illustraties stellen niet al-
lemaal scènes voor zoals die aan het begin van de achttiende eeuw gespeeld 
zijn, maar, voor het merendeel van de gravures baseert Boitard zich wel op de 
theaterconventies uit die periode.27 De gravures van Kirkall en Boitard zijn de 

25  ‘Epistle dedicatory’ in Mme d’Aulnoy: The History of the Tales of the Fairies, ongenummerde pa-
gina.
26  De invloed van het stuk van Shakespeare wordt beschreven door Walter Scott, in 1802-1803, 
in ‘On the Fairies of Popular Superstition’: ‘Many poets of the sixteenth century and above all, 
our immortal Shakespeare, deserting hackneyed fictions of Greece and Rome, sought for ma-
chinery in the superstitions of their native country. “The Fays which nightly dance upon the 
World”, were an interesting subject; and the creative imagination of the bard, improving upon 
the vulgar belief, assigned to them many of those fanciful attributes and occupations, which 
posterity have since associated with the name of fairy’. Geciteerd door Minor White Latham in 
The Elizabethan Fairies: The Fairies of Folklore and the Fairies of Shakespeare. New York 1930, p. 3.
27  S. Sillars: The Illustrated Shakespeare 1709-1875. Cambridge 2008, p. 38: ‘imaging of events in the 
theatre is in any case a complex matter, and simple visual records are rare. But key elements of 
Boitard’s designs suggest that they take what they need from manuals of stage design, along 
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eerste die specifiek voor het werk van Shakespeare zijn vervaardigd en ze zijn 
van grote invloed geweest op de illustraties in daaropvolgende uitgaven.28

Shakespeare lijkt zijn inspiratie vaak te hebben geput uit de volkscultuur, 
maar voor de illustraties bij zijn stukken gaat dit niet op. De iconografie die 

with practices of costume and acting gesture, and ally them with painterly traditions of narra-
tive and presentation’.
28  Zeventiende-eeuwse uitgaven van het werk van Shakespeare bevatten zelden illustraties. 
Een enkele keer wordt een portret van de auteur als frontispice gebruikt, soms in combinatie 
met een scène uit één van de stukken. (Rape of Lucrece […]. London: J.G., John Stafford en Will. Gil-
bertson […], 1655). Cf. T.S.R. Boase: ‘Illustrations of Shakespeare’s Plays in the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries’, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 10 (1947), p. 83-108.

Afb. 3 The Works of Mr. 
William Shakespeare; in 
six volumes. Adorn’d with 
cuts. Revis’d and corrected, 
with an account of the life 
and writings of the author. 
By N. Rowe, Londen, Jacob Ton-
son, 1709, Vol. 2, Frontispice voor 
A Midsummer Night’s Dream. 
Kopergarvure door Elisha Kirkall 
naar een tekening van François 
Boitard. Londen, British Library: 
2302.b.14.
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zich begin achttiende eeuw rond zijn stukken vormt, lijkt voornamelijk te 
zijn geïnspireerd op de theaterpraktijk. Dit geldt onder meer voor de illustra-
tie van één van de meest sprookjesachtige stukken van Shakespeare, A Midsum-
mer Night’s Dream. Op de kopergravure voor dit stuk (afb. 3), zijn de koning, de 
koningin en de feeën van menselijk formaat en gekleed in klassiek stijl. In la-
tere uitgaven van het werk van Shakespeare worden sommige afbeeldingen 
aangepast, maar de gravure voor A Midsummer Night’s Dream wordt zonder noe-
menswaardige aanpassingen hergebruikt in 1714, 1728, 1734 en 1735.

Er bestaat een zekere gelijkenis tussen de illustratie van het stuk van Sha-
kespeare en het frontispice in de verzameling van D’Aulnoy. De meest opval-
lende overeenkomst is de cirkel op de grond, die de plaats markeert waar de 
feeën hebben gedanst. Het frontispice van de sprookjes van D’Aulnoy lijkt 
echter veel meer op de illustraties die keer op keer gebruikt werden in Engelse 
volkssprookjes. In deze sprookjes komen personages voor zoals Oberon, Ro-
bin Goodfellow en feeën die dansen in het maanlicht. In de zeventiende eeuw 
verschenen deze sprookjes in goedkope volksboeken en prenten en vaak be-
vatten ze afbeeldingen die sterk lijken op het frontispice voor de sprookjes 
van D’Aulnoy.

Eén van de oudste, bewaard gebleven uitgaven van deze sprookjes is geti-
teld Robin Goodfellow, His Mad Prankes and Merry Jests en dateert uit 1628, maar het 
verhaal van Robin Goodfellow is waarschijnlijk veel ouder.29 Waarschijnlijk 
was het al ruim voor de publicatie van het stuk van Shakespeare bekend bij 
een groot publiek. Reginald Scot noemt Robin Goodfellow meerdere malen 
in zijn boek Discovery of Witchcraft (1584).30 Hij legt echter niet uit waar dit ver-
haal over gaat. Dit suggereert dat het een zeer bekend verhaal is. Robin Good-
fellow komt ook voor in verscheidene andere boeken uit deze tijd, waaronder 
Tarlton’s Newes out of Purgatory (1590, 1593, 1630), The Cobler of Caunterburrie (1590, 
1608, 1630) en Tell-Trothes New Yeares Gift (1593). Hij wordt in deze boeken ge-

29  Ondanks de datum van publicatie, beweert James Orchard Halliwell in Illustrations of the 
Fairy Mythology of A Midsummer Night’s Dream (London: Printed for the Shakespeare Society, 1845, 
p. 120), dat de uitgave waarschijnlijk ouder is: ‘The tract is dated 1628 but is in all probability 
a much earlier production, and although we have no proof of the fact, had most likely been 
seen by Shakespeare in some form or other’. Wanneer het personage genoemd wordt in oudere 
boeken, dan verwijzen de auteurs soms naar specifieke passages die beschreven worden in de 
uitgave van 1628. Bovendien gebruikt het personage er soms dezelfde uitdrukkingen (What 
himp and hamp, here will I never more grinde nor stamp / ho ho hoh) als in de editie van 1628. 
Dit maakt de hypothese dat er oudere uitgaven met het complete verhaal van Robin Goodfel-
low hebben bestaan aannemelijk (zie ook de noten 31-32).
30  R. Scot: The Discovery of Witchcraft, Being a Reprint of the First Edition Published in 1584, Wakefield, EP, 
1973, p. xx, xxii, 56, 67, 122.
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associeerd met volkssprookjes31 en met huisgeesten32, maar geen van de ge-
noemde uitgaven bevat het verhaal van Robin Goodfellow zelf. Hij blijft hier-
in slechts een stereotype personage: de reiziger die nieuws brengt uit verre 
oorden.

De geschiedenis van deze mysterieuze Robin Goodfellow vinden we wel te-
rug in de uitgave uit 1628. De anonieme auteur van het boek presenteert zich-
zelf als een reiziger die overnacht in een herberg (alehouse). De herbergierster 
vertelt hem ‘The long tale of Robin Goodfellow’, de zoon van de feeënkoning 
Oberon en een jonge vrouw. Het verhaal is opgedeeld in twee delen en bestaat 
uit twintig korte anekdotes en enkele liedjes over de geboorte, de kindertijd 
en diverse avonturen van Robin, een buitengewoon, vrijpostig maar sympa-
thiek personage die de goede mensen helpt en de slechten bestraft. Evenals in 
de voorgaande teksten, wordt Robin geassocieerd met huishoudelijke taken: 
‘Robin Goodfellow oftentimes would in the night visite Farmers Houses, and 
helpe the Maydes to breake Hempe, to bowlt, to dresse flaxe, and to spin and 
do other workes, for he was excellent in everything’.33 Hij leeft onder de men-
sen, maar heeft ook contact met bovennatuurlijke wezens, waaronder zijn va-
der Oberon en de feetjes, met wie hij meerdere malen danst in het maanlicht. 
Het verhaal leert ons ook meer over de daden van deze kleine feeën en eindigt 
met het vertrek van Robin naar feeënland. Het frontispice in deze editie stelt 
Robin Goodfellow voor, omringd door een groep kleine feetjes die een ron-
dedans doen (afb. 4). In de twee onderste hoeken van de afbeelding staan, in 
spiegelbeeld, de letters F en G. Dit doet vermoeden dat de uitgever, Francis 
Grove, ook de maker is van het frontispice. Deze afbeelding is vervolgens op-
nieuw gebruikt in een herdruk van dit boek (1639) en dient als model voor de 
illustraties voor talloze volksballades en prenten.34

31  ‘Hob Thrust, Robin Goodfellow and such like spirits (as they terme them of the buttry) fa-
mosed in every old wives chronicle for their mad merry prankes’, in: Tarlton’s Newes out of Purga-
tory, 1590, ongenummerde pagina.
32  Robin Goodfellow wordt geassocieerd met huishoudelijke taken: ‘Indeed your grandda-
mes maides were woont to set a boll of milke before him and his cousine Robin good-fellow for 
grinding malt or mustard, and sweeping the house at midnight: and you have also heard that 
he would chase exceedingly, if the maid or good-wife of the house, having compassion of his 
nakedness, laid anie clothes for him besides his messe of white bread and milke, which was his 
standing fee. For in that case he saith; What have we here? Hemton, Hamten, here I will never 
more tread nor stampen’ (Reginald Scot: The Discovery of Witchcraft, p. 67); ‘Robin Goodfellow […] 
who never did worse harm than correct manners and made diligent maides’ (Tell-Trothes New 
Yeares Gift, 1593, p. 1).
33  The Second Part of Robin Goodfellow, Commonly Called Hob-Goblin. London: Francis Grove, 1628, on-
genummerde pagina.
34  The Mad Merry Pranks of Robin Good-Fellow, To the Tune of Dulcine &c. London: F. Coles, T. Vere en  
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De illustrator van de verzameling van Harris en Tracy heeft de Franse 
sprookjes waarschijnlijk met dit Engelse volksverhaal geassocieerd vanwege 
de vele metamorfoses. Bovendien gebruikt hij dezelfde manier om deze meta-
morfoses weer te geven in het frontispice. Van zijn vader Oberon heeft Robin 
Goodfellow de gave ontvangen om van gedaante te veranderen. In het verhaal 
verandert hij zichzelf in allerlei personages, waaronder een jong meisje, een 
geest met een fakkel, een violist, een bedelaar en een schoorsteenveger met 

 
J. Wright [1663-1674]; The English Fortune-Teller. Being a brief Direction How to Shun all Strife, a Brief In-
struction How to Chuse a Wife; Whereby a Man may lead a Happy Life: It shews Difference in Womens Qualities, 
by Colour of their Hair, both Face and Eyes, the Tune is, Ragged and Torn. &c., London: W. Thackerary [sic], 
T. Passinger en W. Whitwood [1670-1679]; The Mad Merry Pranks of Robin Good-Fellow, To the Tune of 
Dulcine &c. London: F. Coles, T. Vere, en J. Clark, W. Thackeray en T. Passinger [1680]; The Mad 
Merry Pranks of Robin Good-Fellow, To the Tune of Dulcine &c., Licens’d According to Order. [London:] W.O. 
en C. Bates, [1690 en 1709].

Afb. 4 [Anoniem], Robin 
Goodfellow, His mad Pran-
kes, and Merry Jests, Londen, 
Francis Grove, 1628, frontispice. 
Houtgravure gesigneerd FG. San 
Marino, The Huntington Libra-
ry: 137397.
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een bezem over zijn schouder. Ook neemt hij de gedaante aan van verschil-
lende dieren waaronder een raaf, een hond en een beer. In de afbeelding zien 
we figuren en objecten die verwijzen naar verschillende passages van het ver-
haal, waaronder de metamorfoses: Robin draagt een fakkel en een bezem, de 
raaf is rechts bovenin afgebeeld en het dier aan de linker kant zou de hond of 
de beer kunnen zijn. Tot slot, zien we aan de rechterkant Tom Thumb35 die 
doedelzak speelt terwijl de feeën dansen.

Een ander opvallend element zijn de horens die Robin op zijn hoofd heeft 
en om zijn nek draagt. Deze verwijzen naar de talrijke bedrogen echtgenoten 
die in het verhaal voorkomen.36 Maar Robin heeft, met zijn horens en bok-
kenpoten, ook wel wat weg van Pan.37 Bovendien deelt hij met deze mysteri-
euze figuur uit de klassieke mythologie ook verscheidene eigenschappen. Net 
als Robin Goodfellow, is Pan een verleider. Hij verleidt onder meer Séléné, de 
maangodin. Daarnaast is Pan de uitvinder van een fluit bestaande uit een aan-
tal buizen, genaamd panfluit. In het verhaal van Robin speelt de maan ook een 
belangrijke rol en de doedelzak is ook een soort fluit met meerdere buizen. 
Pan is, zoals zijn naam ook aangeeft, een natuurgod. Zoals we later zullen zien, 
wordt ook Robin, als een soort bosgeest, in verband gebracht met een aantal na-
tuurverschijnselen. Tot slot vraagt Robin, als beloning voor zijn hulp, slechts 
een beetje brood en een kom melk. De god Pan ontving als offer altijd honing 
en geitenmelk.38 De kan en het glas die op de voorgrond van de het frontispice 
zijn afgebeeld, verwijzen misschien naar de traditionele beloning van Robin, 
of naar het kaderverhaal waarin de herbergierster en de reizende auteur bier 
drinken bij het haardvuur terwijl zij hem vertelt over het leven van Robin.

35  Tom Thumb is ook een personage uit de Engelse folklore. Hij wordt, net als Robin Good-
fellow, genoemd door Reginald Scot in The Discovery of Witchcraft (p. 122). Het verhaal van Tom 
Thumb werd waarschijnlijk geschreven door Richard Johnson. De eerste editie getiteld The 
History of Tom Thumb, the Little, for his Small Stature Surnamed King Arthur’s Dwarfe whose Life and Adventures 
Containe Many Strange and Wonderfull Accidents (London: Langley) dateert uit 1621. 
36  Robin verleidt de vrouw van de kleermaker voor wie hij werkt, en, in de gedaante van de 
schoorsteenveger, zingt hij het volgende liedje: ‘Blacke I am from head to foote, And all doth 
come by chimney soote, Then Maydens come and cherish him, That makes your chimneys ne-
ate and trim. Hornes have I store, but all at my backe, My head no ornament doth lacke: I give 
my hornes to other men, And neér require them againe’. The Second Part of Robin Goodfellow, Com-
monly Called Hob-Goblin. London: Francis Grove, 1628, ongenummerde pagina.
37  Robin Goodfellow lijkt ook op de duivel. Hij mist echter de vleermuisvleugels, de reptiel- 
of vogelachtige poten en de lange puntige staart, die onder andere in de iconografie van de En-
gelse volksboeken vaak karakteristieke eigenschappen zijn van de duivel (zie de houtsneden in 
The Witch of the Woodlands London 1750, p. 16, 21).
38  De informatie over Pan is afkomstig uit P. Commelin en P. Maréchaux: Mythologie Grecque et 
Romaine. Paris 1995, p. 156-159.
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De compositie van het frontispice voor Robin Goodfellow is opmerke-
lijk, want de afbeelding verwijst naar verschillende episodes van het verhaal. 
In volksboeken komt het vaak voor dat er meer dan één scène van een ver-
haal wordt afgebeeld in één illustratie. Illustratoren gebruiken deze tactiek 
voornamelijk in de titelplaat. Deze afbeelding, die duidelijk een commerci-
ele functie heeft, vat de hoogtepunten uit het verhaal samen, om zo potenti-
ele lezers en kopers te beïnvloeden. Gilles Duval geeft aan dat de scènes vaak 
in chronologische volgorde worden afgebeeld. Men ‘leest’ de afbeelding dan 
van links naar rechts. Maar het komt ook voor dat de verschillende scènes al-
lemaal door elkaar worden weergeven.39 Een voorbeeld van deze laatste illus-
tratiestrategie vinden we in The History of Tom Thumb. Eén van de afbeeldingen 
(afb. 5), die in de editio princeps van 1621 als frontispice werd gebruikt, stelt 
drie scènes uit het verhaal voor. Tom Thumb wordt er afgebeeld terwijl hij op 
de rand van de kom met pudding zit waar hij in zal vallen, hij is vastgebonden 
aan een distel op het punt dat hij zal worden opgegeten door een koe, en, tot 
slot, zien we hem in de bek van de kraai. Deze afzonderlijke scènes zijn afge-
beeld op hetzelfde vlak: de chronologie blijkt noch uit het perspectief, noch 
uit een ‘leesrichting’ van de afbeelding.

In de titelplaat van Robin Goodfellow is de manier van afbeelden nog frag-
mentarischer. Er worden in deze afbeelding namelijk geen complete scènes 
afgebeeld, maar verhaalelementen (objecten, dieren of personages) die ver-
wijzen naar de belangrijkste passages van het verhaal. Een ander frontispice 
(afb. 6) dat op deze wijze is samengesteld vinden we in The Witch of the Woodlands. 
Or the Cobler’s New Translation Written by L.P. [Laurence Price] (Londen, John Staf-
ford, 1655), een verhaal waarin metamorfoses ook een belangrijke rol spelen. 
De hoofdpersoon van dit verhaal, een schoenmaker eveneens Robin genaamd, 
wordt, als straf voor zijn wandaden, in verschillende dieren veranderd door 
vier heksen. Allereerst veranderen zij hem in een uil en omdat hij verplicht 
wordt om overdag te vliegen, wordt hij door alle andere vogels belaagd. Ver-
volgens betoveren ze hem in een paard en rijden een hele dag op zijn rug. 
Op het frontispice zien we Robin in het midden, links van hem zien we één 
van de heksen met haar kat, bovenin zien we de uil die belaagd wordt door 
een kraai, en aan de rechter kant zien we Robin als paard met drie heksen op 
zijn rug. We kunnen dus concluderen dat metamorfoses een belangrijke rol 
spelen in Engelse volksverhalen, en dat ze vaak op deze emblematische wijze 
worden afgebeeld in de titelplaten.

39  G. Duval: Littérature de colportage et imaginaire collectif en Angleterre à l’époque des Dicey (1720-v. 1800). 
Bordeaux 1991, p. 474.
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Metamorfoses zijn ook een belangrijk motief in de sprookjes van D’Aulnoy 
en de illustrator heeft dezelfde methode gebruikt om deze uit te beelden. In 
het sprookje ‘L’Oranger et l’abeille’ verandert een prinses zichzelf in een bij, 
deze bij zien we rechts bovenaan in de afbeelding. De vogel in de linker bo-
venhoek verwijst waarschijnlijk naar het sprookje ‘L’Oiseau bleu’, waarin een 
prins wordt omgetoverd in een vogel. Opvallend is het dat deze vogel, die in 
de tekst beschreven wordt als een exotische vogel, met lange, hemelsblauwe 
veren en een witte kuif in de vorm van een kroon,40 in de afbeelding meer 
weg heeft van een kraai. Natuurlijk kan dit te wijten zijn aan het medium: 
in houtgravures is het nu eenmaal moeilijker om heel gedetailleerde afbeel-
dingen te maken. Het kan echter ook zijn dat de kraai aan de afbeelding is 

40  Mme d’Aulnoy 2008, p. 168.

Afb. 5 [Richard Johnson], 
Tom Thumb his Life and 
Death.[…], Londen, I. Wright, 
1630, 5. Anonieme houtgravure. 
Oxford University, Bodleian Li-
brary : 8 L 79(8) Art.
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toegevoegd om de verwijzing naar de nationale folklore te benadrukken. In 
de frontispices van Robin Goodfellow, The History of Tom Thumb en The Witch in the 
Woodlands, wordt steeds een kraai afgebeeld in één van de bovenste hoeken. De 
kraai speelt een belangrijke rol in volksverhalen,41 en ook in de stukken van 

41  Robin Goodfellow verandert zichzelf in een kraai om een gierige grijsaard te straffen: ‘One 
night the usurer being in bed, Robin in the shape of the night-raven came to the window, and 
there did beate with his wings, and croaked in such a manner, that this old usurer thought he 
should have presently dyed for feare. This was but a preparation to what he did intend, for pre-
sently after, he appeared before him at his beds feet in the shape of a ghost with a torch in his 
hand, at the sight of this the old usurer would have risen out of his bed and have leaped out 
of the window, but he was stayed by Robin Goodfellow, who spoke to him thus: If thou stirre 
out of thy bed, I doo vow to strike thee dead, I doe come to doe thee good, Recall thy wits and 
startled blood, The Money which thou up dost store, In soul and body makes thee pore, Doe 
good with money while you may, Thou hast not long on earth to stay, Doe good I say or day and 

Afb. 6 [Laurence Price], The 
Witch of the Woodlands, 
Or The Coblers New 
Translation, Written by 
L.P., Londen, John Stafford, 1655, 
frontispice. Anonieme houtgravu-
re. Oxford University, Bodleian 
Library: Wood 704(2).
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Shakespeare:42 deze mysterieuze en sinistere vogel wordt in verband gebracht 
met de dood en met de nacht; hierdoor krijgen de verfijnde Franse sprookjes 
een enigszins beangstigend karakter, een aspect dat ook kenmerkend is voor 
de Engelse volksverhalen. In het sprookje La Princesse Rosette, tot slot, zweert de 
hoofdpersoon dat zij alleen maar zal trouwen met de prins van de pauwen. 
Het zou kunnen dat de decoratie in de vorm van een pauw, die op de troon te 
zien is, verwijst naar dit sprookje.

Andere elementen van het frontispice, zoals het koningspaar en het hart, 
zouden ook in verband kunnen worden gebracht met de sprookjes van 
D’Aulnoy: koningen en koninginnen komen in bijna al haar sprookjes voor 
en de liefde is een belangrijk thema. Een andere interpretatie is echter ook 
mogelijk: De koningin en het hart doen ook denken aan een Engels rijmpje 
‘The Queen of Hearts’. Dit gedicht werd voor het eerst gepubliceerd in 1782 
in The European Magazine (no. 434), maar volgens Iona en Peter Opie, gaat het 
hier waarschijnlijk om een veel oudere tekst.43 Daarnaast doen sommige ele-
menten van de afbeelding waaronder de koning, de koningin, de ster en de 
maan, het hart en de pauw, denken aan alchemistische of occulte tekens. Het 
is dus mogelijk dat de lezers van het begin van de achttiende eeuw deze ele-
menten associëren met het rijmpje over de hartenkoningin, met alchemisti-
sche symbolen of met magische tekens. Maar gezien het feit dat aan de tekst 
van de sprookjes van D’Aulnoy diverse verwijzingen naar de Engelse folklore 
zijn toegevoegd, is het aannemelijk dat het frontispice vooral verwijst naar de 
iconografie die was ontstaan rond de Engelse volksverhalen over Robin Good-
fellow en de feeën. 

Het frontispice voor de sprookjes van D’Aulnoy lijkt te zijn geïnspireerd 
op een zeer wijdverbreide illustratie van een Engels volkssprookje. Vaak wer-
den houtsneden keer op keer hergebruikt en gekopieerd, en bleven zo gedu-
rende meerdere decennia en soms zelfs meer dan een eeuw lang in gebruik. 
Deze houtsneden konden zo symbolen worden, die bij het publiek verhalen 
en associaties konden oproepen die veel complexer waren dan de letterlijke 

night, I hourly thus will thee affright, Think on my words and so farewell, For being bad I live 
in hell’. The Second Part of Robin Goodfellow, commonly called Hob-Goblin. London: Francis Grove, 1628, 
ongenummerde pagina. Zoals we eerder hebben gezien wordt Tom Thumb meegenomen door 
een kraai. De kraai wordt niet genoemd in The Witch in the Woodlands, maar de titelplaat sugger-
eert dat een kraai de hoofdpersoon belaagt wanneer deze in een uil omgetoverd is.
42  In de werken van Shakespeare speelt de kraai als personage geen belangrijke rol, maar deze 
vogel is daarin een terugkerend motief (ten minste 18 keer gebruikt, cf. www.openshakespeare.
org), als een voorteken van rampen of van de dood.
43  Cf. I. en P. Opie (ed.): The Oxford Dictionary of Nursery Rhymes. Oxford/New York 1997, p. 427-
428.
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betekenis van de afgebeelde figuren alleen. In haar studie over de illustraties 
bij ballades laat Alexandra Franklin op overtuigende wijze zien dat uitgevers 
soms gebruik maakten van deze suggestieve kracht en uitgebreidere beteke-
nis van afbeeldingen door deze in een geheel nieuwe context te plaatsen.44 De 
keuze van de illustraties in volksuitgaven werd dus niet altijd aan het toeval 
overgelaten. Aan het gebruik van afbeeldingen blijkt vaak juist een diepere 
betekenis ten grondslag te liggen. Van de houtsnede van Robin Goodfellow 
zijn ten minste twee kopieën vervaardigd.45 De afbeelding viel klaarblijke-
lijk in de smaak bij het publiek en hoogstwaarschijnlijk zullen de lezers van 
het begin van de achttiende eeuw zich de afbeelding nog kunnen herinne-
ren. Daarnaast waren de dansende feeën ook een opzichzelfstaand thema ge-
worden, dat verwees naar het verhaal van Robin Goodfellow of naar andere 
sprookjesachtige verhalen. De ballade The Fairy Queen (1648) is bijvoorbeeld 
geïllustreerd met een afbeelding die erg lijkt op die van Robin Goodfellow 
en waarop feeën aan een ronde tafel zitten. Ook zien we dansende feeën in 
de afbeelding bij het hoofdstuk over bovennatuurlijk wezens in Round about 
our coal fire (1730), en in sommige uitgaven van The Witch in the Woodlands (1750). 
Tot slot, verschijnen deze dansende feeën in het frontispice voor de sprook-
jes van D’Aulnoy.

Elke keer zien we een tiental kleine figuurtjes hand in hand in een kring 
staan, een cirkel op de grond markeert het parcours van de dans, maar het 
meest opvallende aan deze wezentjes zijn hun grote hoeden. Deze hoeden 
maken al sinds 1628 deel uit van het kostuum van de feeën, maar ze worden 
niet in de tekst genoemd. Vanaf de zestiende eeuw worden grote hoeden van 
bont of vilt vaak gedragen door de lagere middenklasse, en in de zeventien-
de eeuw worden ze het symbool van de puriteinen.46 De hoeden horen bij 
de eenvoudige kleding (plain dress) en verwijzen wellicht naar het eenvoudi-
ge, volkse karakter van de feeën. Op het frontispice in de uitgave van Harris 
en Tracy dragen sommige feeën puntige hoeden. Hoewel bezems al sinds de 

44  A. Franklin: ‘The Art of Illustration in Bodleian Broadside Ballads Before 1820’, The Bodleian 
Library Record 17 (2000-2002), p. 327-352. 
45  Kopieën van de houtsnede van Robin Goodfellow vinden we in de ballades The Mad Mer-
ry Pranks of Robin Goodfellow to the Tune of Dulcina &c. London: F. Coles, T. Vere en J. Wright, [1663-
1674], en The English Fortune Teller. London: W. Thackeray, T. Passinger en W. Whitwood, [1670-
1679].
46  ‘About 1638 the large flat-brimmed beaver or felt hat that was to develop into the simple 
style worn by the Puritans is seen for the first time. Fig. 333 marks the beginning of the Puritan 
vogue: tall-crowned hat set well on the head, hair uncurled, and plain collar with only the nar-
rowest lace edging’. Cf. H. Amphlett: Hats. A History of Fashion in Headwear. Buckinhamshire 1974, 
p. 108.
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Middeleeuwen worden gezien als een transportmiddel van heksen,47 lijkt de 
punthoed pas vanaf de negentiende eeuw in verband te worden gebracht met 
tovenaars en heksen. Het is dus opmerkelijk dat deze hoeden in het frontis-
pice van Harris en Tracy worden afgebeeld, en dat het vooral de vrouwelijke 
feeën zijn, degenen met een rok of jurk, die ze dragen.

Dankzij de rustieke stijl, de compositie en het motief van de dansende fee-
en sluit het frontispice van Harris en Tracy aan bij de illustratieve traditie van 
de Engelse volkssprookjes. De afbeelding verwijst naar verschillende verha-
len uit de bundel, net als de frontispices van Robin Goodfellow en The Witch in 
the Woodlands de verschillende avonturen van de hoofdpersonen van deze ver-
halen oproepen. Deze afbeeldingen geven informatie maar hebben ook een 
commerciële functie. Door de emblematische compositie, prikkelen ze de 
nieuwsgierigheid van de lezer en nodigen ze hem uit het verhaal te (her)lezen 
om zo de betekenis van de afgebeelde objecten en figuren te ontdekken. Daar-
naast hebben deze emblematische frontispices ook een recapitulerende en 
mnemotechnische functie.48 Ze geven een iconografische samenvatting van 
de bundel en zouden als geheugensteuntje kunnen fungeren voor een vertel-
ler. Het frontispice van Harris en Tracy verwijst dus naar de Engelse volksuit-
gaven, maar lijkt daarnaast ook te zinspelen op de mondelinge overdacht van 
deze verhalen.

Het frontispice is waarschijnlijk speciaal voor deze editie van D’Aulnoy ver-
vaardigd, aangezien deze verwijzingen bevat naar verschillende sprookjes in 
de verzameling. Maar de afbeelding bevat ook een koninklijk echtpaar, de ko-
ning en koningin der feeën volgens het onderschrift, en een groep dansende 
feeën. Deze personages zijn karakteristiek voor de Engelse folklore, maar ze 
komen niet voor in de sprookjes van D’Aulnoy. Houtsneden werden keer op 
keer hergebruikt en soms ook in verschillende context. In plaats dat deze af-
beeldingen één bepaalde betekenis van de tekst weergaven, bemoeilijkten ze 
juist de interpretatie door meerdere en soms tegenstrijdige lezingen van de 

47  Dit is onder meer te zien op een miniatuur die heksen voorstelt die naar de sabbat gaan, in 
het manuscript Le Champion des Dames, van Martin Le Franc (ca. 1470-1482). Cf. R. Vervoort: ‘Vrou-
wen op den besem en derghelijck ghespoock’ Pieter Bruegel en de traditie van hekserijvoostellingen in de Nederlanden 
tussen 1450 en 1700. Nijmegen 2011, Fig. 1.2. 
48  Deze emblematische en mnemotechnische frontispices doen denken aan een uitgave van 
de fabels van Aesopus, die in 1486 door Gheraert Leeu werd gepubliceerd. In dit frontispice 
wordt Esopus afgebeeld omringd door 28 objecten, die in verband kunnen worden gebracht 
met de 28 illustraties bij de 28 hoofdstukken van de fictieve biografie die aan het begin van deze 
uitgave is opgenomen. Cf. P.J. Smith: ‘Title Prints and Paratexts in the Emblematic Fable Books 
of the Gheeraerts Filiation (1567-1617)’, in: Ph. Bossier en R. Scheffer (ed.): Soglie Testuali - Textual 
Thresholds. Functions of Paratexts in the Later Sixteenth Century and Beyond. Roma 2010, p. 161-162.
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tekst te suggereren.49 Dit geldt ook voor het frontispice van D’Aulnoy. Door 
deze afbeelding toe te voegen, creëert de vertaler een verwijzing naar de En-
gelse folklore die de tekstuele aanpassingen in deze editie aankondigt en 
rechtvaardigt.

Tekstuele aanpassingen in de editie van 1716

De vertaling van Harris en Tracy bevat verschillende soorten aanpassingen. 
Allereerst voegt de vertaler enkele nieuwe uitdrukkingen toe. Zo benadrukt 
hij de jaloezie van Grognon, wanneer zij ziet dat prinses Gracieuse mooier is 
dan zijzelf: ‘The eyes of all the Court were only upon the beautiful Princess, 
and her pretty Page in Green: which made the ill-natur’d Grognon look as 
sowre as if she had eaten a Cart-Load of Crabs’.50 Terwijl de Grognon in het 
Franse origineel ‘ne laissa pas de tempêter: “Voilà un tour de Gracieuse”’51 
is het taalgebruik van de boze koningin in de Engelse versie specifieker: 
‘she storm’d and rayl’d like a Billingsgate and swore ’t was one of Graciosa’s 
Tricks’.52 De verwijzing naar de vismarkt in Londen heeft een dubbele beteke-
nis. Natuurlijk benadrukt de vertaler zo het lelijke taalgebruik van Grognon, 
maar hij verwijst ook naar een deel van de stad dat geassocieerd wordt met het 
volk en zijn verhalen.53

Bovendien lijkt de vertaler van deze editie meer belang te hechten aan de 
speelse schrijfstijl van D’Aulnoy. Hoewel hij enkele moeilijk te vertalen of 
ongepast geachte woordspelletjes weglaat, voegt hij ook nieuwe toe. In het 
sprookje ‘The Bluebird’ (‘L’Oiseau bleu’), schrapt de vertaler de ruzie tus-
sen Truitonne en koning Charmant, waarin D’Aulnoy gebruik maakt van 
de dubbele betekenis van het woord ‘roitelet’. Nadine Jasmin geeft aan dat, 
volgens Furetière, met dit woord de koning van een klein land wordt aange-
duid, maar ook een vogeltje met een levendig en vurig karakter. De woord-

49  J.A. Knapp: ‘The Bastard Art: Woodcut Illustration in Sixteenth-Century England’, in: D.A. 
Brook (ed.), Printing and Parenting in Early Modern England. Hampshire 2005, p. 151-152.
50  Mme d’Aulnoy 1716, p. 6.
51  Mme d’Aulnoy 2008, p. 119.
52  Mme d’Aulnoy 1716, p. 7
53  In ‘The Cobler’s Epistle to the Gentlemen Readers’, legt de auteur uit: ‘Why were tavernes 
invented, but to ripen men’s wits ? And why were tales devised, but to make men pleasant ? […] 
my book, wherein are contained the tales that were tolde in the Barge betweene Billingsgate 
and Gravesend: imitating therein old father Chaucer, who with the like method set out his 
Caunterbury tales’. The Cobler of Caunterbury. London: Robert Robertson, 1590, ongenummerde 
pagina. 
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speling past goed in het sprookje omdat de koning in een vogel veranderd 
wordt. Aangezien het woord ‘oiseau’ in het Frans vaak een erotische connota-
tie heeft, is dit woordspelletje in de Engelse versie misschien niet alleen weg-
gelaten vanwege het feit dat dit moeilijk te vertalen was, maar wellicht ook 
omdat de vertaler deze kwinkslag iets te gewaagd vond voor zijn publiek. In 
het sprookje ‘The Princess Rosetta’ (‘La Princesse Rosette’) daarentegen, voegt 
de vertaler een nieuwe woordspeling toe. De oude visser die de prinses van de 
verdrinkingsdood redt, mag in de Franse versie als beloning voor zijn daad 
zijn leven lang in het paleis blijven wonen. In de Engelse versie wordt hij bo-
vendien door de prinses benoemd tot ‘Knight of the most noble order of the 
Dolphins, and Vice Admiral of the Seas’.54 Men zegt dat de dolfijn, een dier 
dat al sinds de Klassieke Oudheid wordt vereerd, drenkelingen soms te hulp 
komt, net als de visser in het sprookje.

Tot slot schrapt de vertaler de meeste expliciete verwijzingen naar Frank-
rijk of naar de Franse cultuur. Hij vervangt een aantal namen door Engelse 
equivalenten. Capriole, het hondje van Avenant uit het sprookje ‘La Belle aux 
cheveux d’or’ wordt in de Engelse versie Caper genoemd. De meeste verwijzin-
gen naar Parijs worden weggelaten, of zo gebruikt dat de vertaler er de Fran-
sen mee kan bespotten. In het volgende fragment uit ‘Le Prince Lutin’ zien we 
bijvoorbeeld dat de vertaler de namen van de Parijse winkels weglaat, maar te-
gelijkertijd de verwijzing naar de Franse apen verder uitwerkt:

Puis il [le prince Lutin] se souhaita à Paris, où il avait entendu dire que l’on trou-
vait tout ce qu’on voulait pour de l’argent. Il fut acheter chez Dautel, qui est un 
curieux, un petit carrosse tout d’or où il fit atteler six singes verts, avec de petits 
harnais de maroquin couleur de feu, garnis d’or; il alla ensuite chez Brioché, fa-
meux joueur de Marionnettes, il y trouva deux singes de mérite: le plus spirituel 
s’appelait Briscambille et l’autre Perceforêt.55

Then he [the Hobgoblin Prince] wish’d himself at Paris, where he bought a little 
Gold Chariot and two French Monkeys, (for you must know there are abundance 
of that passive breed in France) the one nam’d Briscambril, the other Piercewood.56

Naast deze vrij oppervlakkige aanpassingen, voegt de vertaler ook nieuwe pas-
sages toe die doen denken aan de Engelse folklore. Hij verwijst herhaaldelijk 
naar het koninkrijk der feeën dat al werd aangekondigd in het gedicht onder 
de titelplaat. Hoewel zo’n feeënrijk vaak wordt genoemd in de Engelse volks-

54  Mme d’Aulnoy 1716, p. 117.
55  Mme d’Aulnoy 2008, p. 228.
56  Mme d’Aulnoy 1716, p. 77-78.
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sprookjes over de feeënkoning Oberon en de feeënkoningin Mab, wordt zo’n 
rijk niet genoemd in de sprookjes van D’Aulnoy. In verscheidene sprookjes 
noemt de vertaler het koninkrijk en soms het keizerrijk der feeën. Het eerste 
sprookje, ‘Gracieuse et Percinet’, begint zo in de Engelse versie: ‘The Empire of 
the Fairies had not flourish’d many Centuries, but there reigned in the Eastern 
Countries, a King and Queen, with so much clemency and Justice, that they 
had gained the Hearts of all their Subjects’. Aan zijn vertaling van ‘La Princesse 
Rosette’ voegt de vertaler een verwijzing naar het keizerrijk van de feeën, waar-
van de keizerin de fee Truffio is. Dezelfde fee komt twee geliefden te hulp in 
het sprookje ‘The Orange Tree and it’s Beloved Bee’ (‘L’Oranger et l’abeille’). In 
‘The Golden Branch’ (‘Le Rameau d’or’), volgt koning Brun de koningin Gen-
tilla op als heerser over het feeënrijk. De fee Gentilla is afkomstig uit een an-
der sprookje uit de bundel, ‘The Fair Indifferent; or the Hobgoblin Prince and 
Furibon’ (‘Le Prince Lutin’). Door deze intertekstuele verwijzingen, lijken de 
personages uit de verschillende sprookjes samen een complete feeëndynastie 
te vormen. De verschillende koningen en koninginnen der feeën volgen el-
kaar op en zo creëert de vertaler een samenhang, alsof de sprookjes in de bun-
del allemaal deel uitmaken van de kronieken van feeënland. Deze samenhang 
lijkt ook te weerklinken in de nieuwe titel: The History of the Tales of the Fairies.

Bovendien voegt de vertaler verschillende passages toe waarin sprake is 
van Engelse feetjes. Dit zijn mysterieuze kleine wezentjes terwijl de feeën 
door D’Aulnoy meestal beschreven worden als aristocratische dames. In het 
sprookje ‘Gracieuse et Percinet’ opent de prinses Gracieuse een kist waaruit 
een menigte kleine figuurtjes ontsnapt. In de Franse versie zijn dit slechts mi-
niatuur mannetjes en vrouwtjes. In de Engelse versie worden dit feeën. 

Elle l’ouvrit: et aussitôt il en sort tant de petits hommes et de petites femmes, de 
violons, d’instruments, de petites tables, petits cuisiniers, petits plats: enfin le gé-
ant de la troupe était haut comme le doigt: ils sautent dans le pré, ils se séparent 
en plusieurs bandes, et commencent le plus joli bal que l’on ait jamais vu.57

Well, open’d it is, when, (O wounderful !) at that instant the Meadow was fill’d 
with Fairy Men and Women of all Ranks and Qualities. There were among them, 
great Numbers of Musicians, Stage-Players, Fencers, Dancing-Masters, Cooks &c. 
and not a single melancholy Fairy among them all. The Fairies of Quality were 
drawn along the Banks of small Rivulets, in Chariots of Cockle Shell by beauti-
ful Hum-Birds, which made melodious Harmony; whilst the rest Sung, Danced, 
Play’d, Feasted and Revell’d wantonly about the Meadow, to the great Amuse-
ment of Graciosa.58

57  Mme d’Aulnoy 2008, p. 136.
58  Mme d’Aulnoy 1716, p. 19.
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In het sprookje ‘L’Oiseau bleu’, opent de prinses een magisch ei waaruit mi-
niatuur poppen tevoorschijn komen die de sarabande dansen. In de Engelse 
editie wordt dit exotische element vervangen door een passage met een meer 
folkloristisch karakter: ‘They [de miniatuur poppen] would dance upon a Spi-
der’s Web and throw themselves thro’ the eye of a stocking needle’.59 De vier 
cupido’s die de bruiloft van de hoofdpersonen uit het sprookje ‘Le Rameau 
d’or’ bijwonen, worden in de Engelse vertaling vervangen door een menig-
te feeënnymphen: ‘They were attended by the Graces and a Million of Fairy 
Nymphs supporting a rich Canopy over their Heads; the Zephyrs and all the 
agreeable Deities of the Woods and Plains made up the Company, with a Har-
mony equal to that of the Spheres’.60

Deze feetjes met hun miniatuurkoetsjes gemaakt van schelpen, doen den-
ken aan de Engelse volksverhalen. De feeën in het verhaal van Robin Good-
fellow zijn zo klein dat zij zich kunnen wassen in een kom soep, melk of bier. 
Tom Thumb draagt een hoed gemaakt van een eikenblaadje en een over-
hemd van spinrag. Kleine feetjes komen ook voor de werken van Shakespeare 
of in het epische gedicht Nimphidia van Michael Drayton (1627). Zij werken 
de miniatuurwereld van de feeën verder uit.61 In A Midsummer Night’s Dream 
verstopt een feetje zich in een eikeldopje en Titania gebruikt vleermuisvleu-
gels om jassen voor de feeën te maken.62 In de beschrijvingen van Drayton 
is het paleis van de feeënkoning gemaakt van spinnenpoten en de koets van 
koningin Mab van een slakkenhuis.63 In de laatste geciteerde passage uit de 
vertaling van Harris en Tracy, waarin sprake is van zowel feeën als van my-
thologische wezens, zoals nimfen, creëert de auteur echter een bijzondere 
mengeling van folklore en klassieke mythologie die meer lijkt op het Franse 
origineel.64 

59  Idem, p. 49.
60  Idem, p. 140.
61  ‘In the beginning of the Jacobean times a little school of friends among the poets, Dray-
ton, Brown, Herrick and the almost unknown Simon Steward, caught by the deliciousness of 
Shakespeare’s fairies, and coming from counties where the small fairies belonged to the folk 
tradition, amused themselves and each other by writing fantasies on littleness.’ K.M. Briggs: 
The Anatomy of Puck: An Examination of Fairy Beliefs among Shakespeare’s Contemporaries and Successors. Lon-
don 1959, p. 56. 
62  W. Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream, in The Norton Shakespeare, Based on the Oxford Edition. 
S. Greenblatt, W. Cohen, J.E. Howard (ed.): New York/Londen: 2008, p. 857, v. 30-31 en p. 862, v. 
4-5.
63  M. Drayton: Nimphidia: The Court of Fayrie, in The Works of Michael Drayton. J.W. Hebel (ed.): Ox-
ford 1961, III, p. 126, v. 41-48 en p. 129, v. 137-144.
64  Zoals Verdier 1997, p. 192 ook opmerkt, bestaat er enige gelijkenis tussen de feeënwe-
reld zoals die in de Engelse volkssprookjes wordt beschreven en de sprookjesfantasieën van  
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Tot slot voegt de vertaler nieuwe verwijzingen naar het Engelse volksge-
loof toe. In het sprookje ‘Le Rameau d’ or’ probeert een gemene fee een prins 
te verleiden. 

Enfin prince, lui dit-elle, vous arrivez dans un lieu où je vous souhaite depuis 
longtemps; ne songez plus à votre petite bergère, une passion si disproportion-
née vous doit faire rougir; je suis la reine des Météores, je vous veux du bien, et je 
puis vous en faire d’infinis si vous m’aimez.65

Deze wijst haar avances als volgt af: ‘Non, je ne saurai consentir à une infidé-
lité […] choisissez dans vos météores quelque influence qui vous accommode, 
aimez l’air, aimez les vents et laissez les mortels en paix’.66 In de Engelse ver-
sie wordt de verwijzing naar de meteoren gecombineerd met typisch Engels 
volksgeloof: 

Madam, […] I should not be such a fool as to place my Affections upon an Appa-
rition that has influence over nothing but silly Glow-worms, Jack-a-Lantherns, 
and Will-in-the-Whisps, Meteors, which serve only to deceive unthinking Tra-
vellers into endless wanderings.67

Deze vuurvliegjes, dwaallichtjes en meteoren zijn allemaal natuurverschijn-
selen die mysterieuze lichtjes of vuurballen in de lucht opleveren. Ze veroor-
zaakten echter ook wijdverbreide volksverhalen en volksgeloof. Rond de na-
men ‘Jack-o’-Lantern’ en ‘Will-in-the-Whisp’ bestaan verschillende sagen. 
Het meest bekende verhaal is dat van een smid, Jack of Will genaamd die, 
na zijn dood, geen toegang krijgt tot de hemel omdat hij zijn leven lang een 
dronkenlap en een nietsnut is geweest, maar ook niet tot de hel (in sommige 
versies, omdat hij de duivel te slim af is geweest). De ziel van de smid is dus 
gedoemd eeuwig rond te zwerven, maar de duivel toont toch nog enig me-
delijden: voordat hij de poort van de hel sluit, gooit hij de smid een gloei-
end kooltje toe, zodat deze zich daaraan kan warmen en zijn weg kan vinden 

 
D’Aulnoy. Zo draagt de hoofdpersoon uit La Princesse Printanière een jurk gemaakt van vlinder-
vleugels en heeft de fee Carabosse een omslagdoek van spinrag met daarop geborduurde vleer-
muisvleugels. In de aristocratische feeënwereld van D’Aulnoy worden deze motieven, die doen 
denken aan de folklore, echter gecombineerd met luxueuzere materialen (zoals het paleis van 
kristal van Prins Percinet en de talloze jurken van goudbrokaat bezet met smaragden of parels), 
en met verwijzingen naar het Franse hof, de salons, literatuur, opera’s of toneelstukken en de 
klassieke mythologie, waardoor een weelderige en meer gesofisticeerde ambiance ontstaat. 
65  Mme d’Aulnoy 2008, p. 327.
66  Ibidem.
67  Mme d’Aulnoy 1716, p. 136.
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in het donker.68 Men zegt dat het personage Jack-o’-Lantern wandelaars van 
het pad afleidt zodat ze verdwalen in moerassen of donkere bossen.69 In feite 
waren deze kleine lichtjes waarschijnlijk kleine vlammetjes, die boven moe-
rassige gebieden ontstonden doordat gassen die waren vrijgekomen uit rot-
tende planten vlam hadden gevat. De sage van ‘Jack-o’-lantern’ en ‘Will-o’-
the-whisp’ gaat ten minste terug tot het begin van de zeventiende eeuw en er 
wordt ook naar verwezen in het verhaal van Robin Goodfellow.70

Volksboek of imitatie: het publiek van de editie van 1716

Hoewel zowel de inhoud als het uiterlijk van de sprookjesbundel naïef en 
rustiek overkomen, was de editie van 1716 waarschijnlijk niet uitsluitend be-
doeld voor een volks publiek. Het boek is namelijk relatief dik (meer dan 160 
pagina’s), en de prijs van één shilling is relatief hoog: meer dan het dubbele van 
de normale prijs van een volksboek.71 Op de lijst met chapbooks van één van de 
belangrijkste handelaren in volksboeken uit die tijd, William Thackeray, ko-
men weliswaar werken voor van 70 pagina’s of meer, maar het formaat en de 
prijs van de editie van 1716 suggereren dat het boek wellicht te omvangrijk en 
dus te duur was voor de eenvoudige lezers. Wanneer men de verzameling van 
Tracy en Harris echter vergelijkt met de luxe anthologie van Nicholson, dan 
valt op dat het papier van de eerste uitgave van matige kwaliteit is en dat de 
bladspiegel vol en rommelig oogt. Harris en Tracy lijken een eenvoudige edi-
tie te hebben vervaardigd die bedoeld was voor een breed publiek, variërend 
van de lage middenklasse tot de meer welgestelde klassen. In de opdrachtbrief 
aan ‘The Ladies of Great-Britain’, schrijft de uitgever: ‘The Works of the Ori-
ginal Author of the ensuing sheets being too Voluminous and consequently 
of a large Price […]’. Dit toont aan dat de uitgever zijn minder omvangrijke 

68  Cf. K. Briggs: A Dictionary of Fairies, Hobgoblins, Brownies, Bogies and other Supernatural Creatures. Har-
mondsworth [e.a.]: 1977, p. 231.
69  Cf. D.L. Ashliman: Fairy Lore : A Handbook. Westport [etc.], 2005, p. 53, 203.
70  In één van zijn avonturen, laat Robin een groep jonge mannen verdwalen door zich te ve-
randeren in een wandelend vlammetje. Deze episode eindigt met het volgende gedicht: ‘Get 
you home, you merry lads, Tell your Mammies and your Dads, And all those that the news de-
sire, How you saw a walking fire. Wenches that doe smile and lispe, Use to call me Willy Wispe; If 
that you but weary be, It is sport alone for me, Away unto your houses goe, And I goe laughing 
ho, ho, hoh!’. Robin Goodfellow, 1628, ongenummerde pagina.
71  In Small Books and Pleasant Histories. Popular Fiction and Its Readership in Seventeenth-Century England 
(London 1981, p. 131), legt Margaret Spufford uit dat chapbooks over het algemeen tussen de 
2d en de 6d (penny) kosten. Eén shilling is 12 penny waard.
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uitgave aanbiedt om het boek ook voor lezers met een bescheidener beurs be-
taalbaar te maken. Maar hij legt ook uit dat deze uitgave, vanwege het kleine 
duodecimo formaat, makkelijk mee te nemen is tijdens het flaneren en dat de 
sprookjes leerzame lectuur vormen voor de vrijetijd. Het lijkt er dus op dat 
de uitgever met deze bundel ook dames uit hogere klassen op het oog had.72

Deze interpretatie lijkt te worden ondersteund door het feit dat de na-
men Tracy en Harris niet voorkomen tussen de belangrijkste handelaren in 
volksboeken uit deze periode; John Wright, John Clarke, Passinger en Thac-
keray, die bekend staan als de ‘Ballad Partners’.73 In plaats van zich te specia-
liseren in de branche van het goedkope volksboek, levert Tracy diverse typen 
uitgaven voor lezers uit verschillende klassen. Aan het einde van het dunne 
volksboekje getiteld The Life and Death of the English Rogue (1700) is een lijst met 
werken opgenomen die Tracy zijn klanten aanbiedt. Deze lijst benadrukt de 
variëteit van zijn assortiment: ‘Bibles in all volumes, all school books, all sorts 
of dictionaries and spelling books’. Na de opsomming van religieuze en di-
dactische werken volgt, in een kleiner lettertype, een selectie uit het volks-
boekenrepertoire, waaronder The History of Troy, The History of the Seven Champions 
en Robin Hood’s Garland. Op een andere lijst, die opgenomen is aan het einde 
van een medisch handboek, Chirurgus Marinus: or The Sea Chirurgion by John Moyle 
(1693), vinden we diverse wiskundige en geschiedkundige werken, en ook de 
vierdelige medische encyclopedie van Dr. Salomon die Tracy zijn klanten in 
verschillende formaten aanbiedt (folio, quarto, octavo). Ook uit de door Tracy 
gepubliceerde boeken die tot op heden bewaard zijn gebleven spreekt deze 
diversiteit. Naast bekende titels uit het volksboekenrepertoire (The Famous and 
Remarkable History of Sir Rich. Whittington, three times Lord Mayor of London, 1678, 13 
pagina’s en Valentine and Orson, 1690, 1694 en 1700, ruim 90 pagina’s), zijn er 
ook schoolboeken en kostbare, wetenschappelijke werken (The First Book of Ar-
chitecture by Andrea Palladio, 1693, 143 pagina’s en geïllustreerd met talrijke ver-
fijnde kopergravures). Uit deze korte impressie van het fonds van Tracy blijkt 
de commerciële tactiek van de boekhandelaar. Door te variëren met de titels, 
de formaten en de prijzen, stelt Tracy een collectie samen voor een zeer breed 
lezerspubliek. Hierdoor kon hij zich waarschijnlijk onderscheiden van ver-
schillende van zijn collega’s.

Tracy had zijn boekwinkel bij ‘The Three Bibles on London Bridge’, net als 
verschillende handelaren in volksboeken, waaronder Josiah Blare, John Black, 
James Gilbertson, Charles Passinger en Thomas Passinger.74 Deze laatste had 

72  Jones 2008, p. 244. 
73  Spufford 1981, p. 83.
74  Idem, p. 114-115.



Madame d’Aulnoy in Engeland  83

meerdere ballades gepubliceerd die geïllustreerd waren met de houtgravure 
van Robin Goodfellow en de feeën (The English Fortune Teller, 1675 en Robin Good-
fellow, 1680). Tracy heeft zich waarschijnlijk rond 1678 op de London Bridge 
gevestigd.75 Tracy nam voor zijn uitgave van Valentine and Orson de tekst over 
van een editie van Passinger. Hij kende de handelswaar van de chapman goed 
en heeft zich daarop geïnspireerd voor zijn uitgave van 1716.

Uit de commerciële strategieën van Tracy en Harris blijkt dat hun sprook-
jesbundel geen echt chapbook is, maar zich baseert op dit cultureel erfgoed. De 
uitgave richtte zich niet op alleen bescheiden lezers, maar juist op een breed 
publiek. Waarschijnlijk is ook deze uitgave een teken van de groeiende be-
langstelling bij de meer ontwikkelde lezer voor de nationale folklore. Al van-
af het einde van de zestiende eeuw ontstaat bij het publiek het gevoel dat er 
een nieuw tijdperk begint en dat een oud cultureel erfgoed op het punt staat 
voor altijd te verdwijnen. Hierdoor wordt de interesse voor de volkscultuur 
aangewakkerd. Het gevoel van een op handen zijnde verandering wordt mooi 
uitgedrukt door Scot, wanneer hij de angst voor geestverschijningen associ-
eert met oude volkssprookjes die de moderne mens niet langer serieus kan 
nemen: 

But in our childhood our mothers maids have so terrified us with […] bull beggers, 
spirits, witches, urchens, elves, hags, fairies, satyrs, pans, faunes, sylens, kit in the 
cansticke, tritons, centaurs, dwarfes, giants, imps, calcars, conjurors, nymphes, 
changlings, Incubus, Robin good-fellowe, the spoorne, the mare, the man in the 
oke, the hell waine, the fierdrake, the puckle, Tom Thombe, Hob gobblin, Tom 
Thumbler, Boneles, and such other bugs, that we are afraid of our own shadowes 
[…]. Well, thanks be to God, this wretched and cowardly infidelitie, since the pre-
aching of the gospel, is in part forgotten: and doubtless, the rest of those illusions 
will in short time (by God’s Grace) be detected and vanish awaie.76

In The Cobler of Caunterbury daarentegen, worden de volkssprookjes geassocieerd 
met een mythisch verleden, waaraan de schrijver met nostalgie terug denkt: 

It was not so when Robin Goodfellow was a Ruffler and helpt the country wen-
ches to grinde their Mault: Then Gentlemen, the Ploughswaine meddled with 
his Teame; the Gentlemen with his Hound and his Hawke; the Artificer with his 
Labour; & the Scholler with his Boke, every degree was contented within his li-
mits. But now the world has grown to that passe that Pierce Plowman will prie 

75  Het jaar van publicatie van één van de oudste bewaard gebleven publicaties van Tracy, The 
Famous and Remarkable History of Sir Rich. Whittington, three times Lord Mayor of London, wordt geschat op 
1678.
76  Scot 1973, p. 122-123.
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into Lawe, naie into divinity, and his duncerie must needs be doctrine: tush what 
of higher powers? What of Universities? The tekst to put downe them Babes and 
Sucklings and no more. This makes Robin Goodfellow, that was so merry a spi-
rit of the Butterie, to leave al land keepe himself in Purgatorie, for Hospitality is 
so cleane run out of the Countrie, that he need not nowe help maids to grinde 
mault, for the drinke is so small it needes little corne, and if he should helpe, 
where he was woont to find a messe of Creame for his labour, he should scarse get 
a dish of floate milke.77

De belangstelling voor de volkscultuur blijkt al aan het einde van de zestien-
de eeuw, uit de verwijzingen naar deze materie in de toneelstukken van Sha-
kespeare en de gedichten van Drayton, maar in de loop van de zeventiende 
eeuw komt deze verder tot ontwikkeling. Zo publiceert de Engelse arts Wil-
liam Wagstaffe (1685-1725) in 1711 de opmerkelijke tekst A Comment upon the 
History of Tom Thumb. In dit betoog neemt de auteur het op voor de volksbal-
lades en romances die te vaak en ten onrechte worden beschouwd ‘to have 
been trifling and insipid for no other reason but their unpolish’d Homeliness 
of Dress’.78 In de analyse die volgt vergelijkt Wagstaffe het verhaal van Tom 
Thumb met de werken van enkele grote namen uit de Klassieke Oudheid, 
waaronder Virgilius en Homerus, om aan te tonen dat werken uit de natio-
nale volkscultuur eveneens de bewondering van het publiek verdienen. De 
door Wagstaffe genoemde ‘Enterprising Genius of late, that has thought fit to 
disclose the Beauties of some Pieces to the World’, is misschien de dichter en 
politicus Ambrose Philips (1674-1749), aan wie men één van de eerste verza-
meledities van dit soort verhalen toeschrijft, de driedelige Collection of Old Bal-
lads (1723-1725). In deze verzameling, voorzien van diverse elegante kopergra-
vures van de Engelse illustrator John Pine (1690-1756), vinden we onder meer 
The Seven Champions of Christendom, Robin Hood en The Children in the Wood. De ver-
wijzingen naar de volkscultuur in de bundel van Harris en Tracy hadden dus 
niet uitsluitend als doel om de Franse sprookjes aantrekkelijk te maken voor 
lezers van bescheiden origine, zij vielen hoogstwaarschijnlijk ook in de smaak 
bij het welgestelde en meer ontwikkelde lezerspubliek, dat zo in een geheel 
nieuwe context elementen van de nationale folklore terugvond.

77  ‘Robin Goodfellowes Epistle’, in: The Cobler of Caunterbury, ongenummerde pagina.
78  W. Wagstaffe: A Comment upon the History of Tom Thumb. London: J. Morphew, 1711, p. 3-4.
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Conclusie

Zowel in Frankrijk als in het buitenland werden illustraties gebruikt als een 
middel in het definitieproces van het sprookje. Zoals we gezien hebben is 
de receptie van de sprookjes van D’Aulnoy minder constant dan die van de 
sprookjes van Perrault. De uitgevers aarzelen tussen literaire en folkloris-
tische receptie van de verzameling. In Engeland worden de sprookjes van 
D’Aulnoy in eerste instantie aan de lezers gepresenteerd als een hoogstaand 
literair werk. In de anthologie van Nicholson worden ze in verband gebracht 
met meer prestigieuze werken van de schrijfster, zoals haar memoires en 
novellen. De sprookjes worden expliciet toegeschreven aan Mme d’Aulnoy, 
wiens naam als bewijs van literair prestige fungeert. De sprookjes worden in 
deze verzameling zeer letterlijk vertaald en de vertaler lijkt bovendien moeite 
te hebben gedaan om de schrijfstijl nog verder te verfijnen. Hoewel de antho-
logie van Nicholson niet geheel vrij is van een moralistische visie, benadrukt 
de uitgever vooral het vermakelijke aspect van de sprookjes.

Vanaf 1716 ontstaat er echter een parallelle receptie, waarin de sprookjes 
van D’Aulnoy in verband worden gebracht met de Engelse folklore. In de 
editie van Harris en Tracy worden de sprookjes sterk ingekort en de moraal 
wordt benadrukt. Bovendien gebruiken de uitgevers verschillende tekstuele 
en visuele strategieën om de Franse literaire sprookjes van D’Aulnoy in ver-
band te brengen met de Engelse volkssprookjes, zoals het verhaal van Robin 
Goodfellow. Het nieuwe frontispice vormt een verwijzing naar de illustra-
ties in Engelse volksboeken. De methode van Harris en Tracy doet denken 
aan Perrault, die zowel de tekst als de illustraties van zijn bundel gebruikte 
om in zijn verzameling de verteltoon en het uiterlijk van een volksboek na te 
bootsen. Het is goed mogelijk dat Harris en Tracy inspiratie hebben geput uit 
de sprookjesverzameling van Perrault, want aan het begin van de achttiende 
eeuw waren meerdere van zijn werken al bekend in Engeland en sommige 
waren zelfs vertaald.

De bewerking van Harris en Tracy heeft veel succes. Er verschijnen ten min-
ste elf herdrukken van (1720, 1725, 1734, 1749, 1754, 1758, 1781, 1785 (2) en 
1800). De veel getrouwere vertaling van Nicholson daarentegen wordt niet 
opnieuw uitgegeven. De associatie van de Franse sprookjes met de Engel-
se folklore beantwoordt aan de groeiende belangstelling voor de nationale 
volkscultuur bij het Engelse publiek. Verscheidene publicaties uit deze pe-
riode, waaronder de toneelstukken van Shakespeare en de verzameling volks-
ballades van Ambrose Philips, getuigen van de hernieuwde interesse van met 
name de welgestelde en meer ontwikkelde lezers voor deze voorheen gemin-
achte materie. Maar de associatie van Les Contes des fées met de Engelse folklore 
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was waarschijnlijk in strijd met het idee van D’Aulnoy, die een mondaine en 
meer literaire visie had op het sprookjesgenre. Zij benadrukte liever de esthe-
tische waarde en het vermakelijke karakter van haar sprookjes, dan hun mo-
ralistische betekenis. Het is echter in deze folkloristische vermomming dat de 
sprookjes van D’Aulnoy voortleven in Engeland totdat ze aan het einde van de 
achttiende eeuw worden opgenomen in de Engelse kinderliteratuur.



De ongrijpbare Duizend-en-één-nacht
Tekst en Europese receptie  

in de achttiende eeuw

Richard van Leeuwen

Er is iets vreemds met de Vertellingen van duizend-en-één-nacht: iedereen heeft 
van de Arabische verhalenverzameling gehoord en heeft er duidelijke asso-
ciaties bij, maar tegelijkertijd is het werk een van de meest ongrijpbare tek-
sten die de wereldliteratuur heeft voortgebracht. Dat komt vooral doordat er 
talloze boeken voorhanden zijn, in alle denkbare talen, die doorgaans expli-
ciet naar de Duizend-en-één-nacht verwijzen, terwijl niet altijd duidelijk is hoe 
deze versies zich tot het oorspronkelijke tekstcorpus verhouden. Vaak gaat 
het om bloemlezingen, bewerkingen, toegevoegde verhalen uit andere bron-
nen, verzonnen verhalen, enzovoort. Deze versies kunnen wat betreft vorm 
en inhoud verwant zijn aan de Duizend-en-één-nacht, maar verder niets te ma-
ken hebben met een Arabisch origineel. Meestal is de bron dan ook niet een 
van de vele Arabische teksten, maar een Europese vertaling of bewerking, die 
op zichzelf al op een ambivalente manier van een Arabisch origineel is afge-
leid. Zo heeft zich in de loop van de tijd een omvangrijk cluster van teksten 
gevormd die op de een of andere manier met de Duizend-en-één-nacht kunnen 
worden geassocieerd.

Door de wildgroei van varianten is de Duizend-en-één-nacht een goed voorbeeld 
van een literair werk waarvan een stereotype beeld is ontstaan waarachter een 
ingewikkelde werkelijkheid schuilgaat. Dat de verzameling een zo iconisch 
karakter heeft gekregen is het gevolg van de manier waarop hij zich heeft ver-
breid in Europa en, via Europa, over de hele wereld. Terwijl de ontstaansge-
schiedenis van de Arabische versies nog niet is gereconstrueerd, is er vanaf 
de achttiende eeuw een Europese traditie gegroeid die de Arabische traditie 
heeft overwoekerd en die wemelt van mystificaties, bewerkingen en pseudo-
vertalingen. Er zijn zelfs Arabische teksten die eerder tot de Europese dan tot 
de Arabische traditie moeten worden gerekend. Door de grote verbreiding en 
invloed van de Europese versies is de Duizend-en-één-nacht uitgegroeid van een 
literair werk tot een cultureel fenomeen, dat een eigen dynamiek heeft gekre-
gen en dat het symbool is geworden van de Oosterse verbeelding. In dit ar-
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tikel zal worden betoogd dat deze dynamiek niet alleen is veroorzaakt door 
het exo tische karakter van de tekst, als caleidoscoop van de wonderbaarlijke 
Oriënt, maar ook door de ongrijpbare en diffuse vormkenmerken van de Dui-
zend-en-één-nacht. Onduidelijkheid over het genre van het werk en de inher-
ente onbegrensdheid van het concept, als schijnbaar onuitputtelijke bron 
van verhalen, hebben naast het exotisme bijgedragen tot de enorme invloed 
op met name de Europese literatuur.1

Om deze veronderstelling te onderbouwen is een iets andere benadering 
van de Duizend-en-één-nacht vereist dan gebruikelijk is. Meestal wordt de re-
ceptie van de Duizend-en-één-nacht in Europa geanalyseerd vanuit het perspec-
tief van het oriëntalisme, dat wil zeggen, de manier waarop in Europa een 
beeld van de ‘Oriënt’ werd geconstrueerd dat was gebaseerd op culturele ste-
reotypen en dat harmonieerde met koloniale en politieke belangen. Hierbij 
zijn dus de ideologische premissen van de Europese expansie en de culturele 
dominantie ten opzichte van de niet-Europese wereld bepalend. Deze bena-
dering lijkt een te sterk accent te leggen op de contextuele aspecten van het 
receptieproces en houdt weinig rekening met de inherente en specifieke teks-
tuele eigenschappen van de Duizend-en-één-nacht. In het oriëntalisme, zoals dat 
theoretisch is omschreven door Edward Said, in zijn omstreden boek Oriental-
ism (1978),2 wordt uitgegaan van de stereotypen die met de Duizend-en-één-nacht 
worden geassocieerd en die zich in Europa hebben verbreid in de periode 
van de grootste koloniale expansie. In dit artikel zal worden betoogd dat de 
formele en conceptuele eigenschappen van het werk minstens zo belangrijk 
zijn geweest voor de receptie en populariteit van het werk.

De voorgeschiedenis

Zoals gezegd is er nog steeds geen duidelijkheid over de precieze oorsprong 
van de Duizend-en-één-nacht. Men gaat ervan uit dat het werk is geïnspireerd op 
voorgangers in het Perzisch en het Sanskriet, maar er is geen directe ‘voorva-
der’ bekend en het is zeer waarschijnlijk dat het om een oorspronkelijk Ara-
bische verzameling gaat. Deze verzameling moet vanaf de achtste of negende 
eeuw in Bagdad hebben gecirculeerd, wellicht in een embryonale vorm die 
later tot een volstandig literair werk is uitgegroeid. We beschikken over een 

1  Voor de tekstgeschiedenis en receptie van de Duizend-en-één-nacht, voor samenvattingen van 
de verhalen en voor een uitgebreide bibliografie, zie: Ulrich Marzolph en Richard van Leeuwen 
(eds.): The Arabian Nights encyclopedia. Twee delen. Santa Barbara 2004.
2  Edward Said: Orientalism. New York 1978.
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papiersnipper van een Duizend-en-één-nacht-tekst uit deze periode, naast en-
kele latere tekstfragmenten. Hoewel dus de geschiedenis van het werk ver te-
rug gaat, is er relatief weinig bewaard gebleven van de manuscripttraditie. De 
oudste substantiële tekst is een handschrift uit het midden van de vijftiende 
eeuw dat 282 nachten bevat, het zogeheten Galland-manuscript. Dit hand-
schrift bevat zeker niet een ‘oertekst’, want het is onmiskenbaar geredigeerd 
in de tijd waarin het is gekopieerd. De tekst bevat bovendien niet het volle-
dige aantal van 1001 nachten dat de lezer hoopt aan te treffen.

Een van de problemen bij het reconstrueren van de geschiedenis van de 
Duizend-en-één-nacht is dat er maar weinig handschriftmateriaal bewaard is ge-
bleven dat van vóór de achttiende eeuw dateert, en vanaf die tijd gaat de Eu-
ropese interventie een belangrijke rol spelen. Het Galland-manuscript bevat 
een kern van verhalen die in latere versies steeds is aangevuld met verhalen 
uit uiteenlopende bronnen. Het is niet altijd duidelijk hoe deze versies filo-
logisch moeten worden beoordeeld. Zijn het compilaties van lukraak bijeen-
geraapt materiaal, is er een poging gedaan om consistentie in het geheel aan 
te brengen, of is er gepoogd een reconstructie van een oorspronkelijke versie 
samen te stellen op grond van overgeleverde kennis? Evenmin is het zeker in 
hoeverre deze ‘reconstructies’ zijn beïnvloed door de Europese vraag naar ma-
nuscripten vanaf de achttiende eeuw, aangezien de belangrijkste manuscrip-
ten uit deze tijd op bestelling zijn geleverd aan Europese verzamelaars. Tot in 
Europa toe werden Arabische versies van de Duizend-en-één-nacht ‘gefabriceerd’.

Samenvattend kan worden gezegd dat een deel van de complexiteit van 
de Duizend-en-één-nacht voortkomt uit de ontstaansgeschiedenis, die nog al-
tijd ondoorzichtig is en wordt overwoekerd door moeilijk te beoordelen va-
rianten en moedwillige mystificaties. De verbreiding van het werk heeft bo-
vendien geleid tot grote diversiteit omdat uit een grote verscheidenheid aan 
bronnen werd geput bij het aanvullen van de kern. Daardoor groeide het 
werk uit tot een verzameling van verhalen afkomstig uit allerlei genres en 
wekte het de indruk van een toevallig of willekeurig bijeengespoeld geheel, 
zonder structurerend concept.

In het begin van de achttiende eeuw vormde het Galland-manuscript de 
basis voor de eerste Europese vertaling van de Duizend-en-één-nacht, de Mille et 
une nuit van Antoine Galland (verschenen in twaalf delen van 1704-1717). Om-
dat zijn vertaling onmiddellijk grote populariteit verwierf, voegde Galland na 
het eerste gedeelte, gebaseerd op het handschrift, ruimhartig verhalen toe uit 
andere bronnen, vooral uit manuscripten die hij in Parijse collecties aantrof, 
maar ook verhalen die hij via derden mondeling te horen kreeg. Later heeft 
de uitgever bovendien nog verhalen toegevoegd die hij via een andere oriën-
talist had ontvangen, buiten Gallands medeweten. Zo wordt ook de eerste 
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Euro pese versie van de Duizend-en-één-nacht gekenmerkt door een zekere rom-
meligheid: er zijn verhalen in opgenomen uit allerlei verschillende bronnen, 
die bovendien door de vertaler(s) zijn bewerkt. Van sommige toevoegingen, 
zoals de verhalen van ‘Aladdin en de wonderlamp,’ ‘Ali Baba en de veertig ro-
vers’ en ‘Prins Ahmed en de fee Peribanoe’ zijn geen authentieke geschreven 
bronnen bekend, afgezien van Gallands aantekeningen en de vermelding in 
zijn dagboek dat hij ze had gehoord van een Syrische priester.

Deze wankele fundamenten zouden de basis vormen van talloze herverta-
lingen in Europese talen en daarmee van de Europese traditie van de Duizend-
en-één-nacht, een traditie die vooral wordt gekenmerkt door enerzijds filolo-

Afb. 1 Titelpagina van de edi-
tie van 1705 van deel 1 van Les 
Mille & une Nuit van Antoi-
ne Galland (164-1715).
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gische schimmigheid en anderzijds een niet aflatende zucht naar nieuwe, 
‘authentieke’, verhalen.

Incorporatie: de context

Na deze korte historische inleiding kunnen nu de voornaamste factoren 
worden onderscheiden die tot het diffuse karakter van de Duizend-en-één-nacht 
hebben geleid. In de eerste plaats is er geen precieze brontekst aan te wijzen: 
er bestaat geen ‘oertekst’ en zelfs geen ‘vulgaat’ en er is geen vast punt in de 
tekstgeschiedenis dat het netwerk van teksten structureert. Integendeel, de 
vele versies lijken bij te dragen tot een steeds verdergaande ondoorzichtig-
heid. In de tweede plaats is er geen auteur bekend. Dit draagt ertoe bij dat het 
probleem van authenticiteit moeilijk op te lossen is, omdat het werk minder 
stevig verankerd kan worden in een historische context van tijd en plaats. Bo-
vendien ontbreekt het ‘gezag’ van een auteur aan wie intentie en historische 
inbedding kunnen worden ontleend en waarmee de mogelijkheden om met 
de tekst te ‘rommelen’ zouden worden ingeperkt. Deze twee factoren ver-
minderen de stabiliteit van een werk in het proces van teksttransmissie en 
het onderkennen van een vorm van authenticiteit die binnen dit proces van 
belang is.

Naast deze teksthistorische factoren, speelden ook bepaalde vormaspecten 
een belangrijke rol in het destabiliseren van de tekst, zoals de voor de Duizend-
en-één-nacht zo typerende vorm van een kaderverhaal met daarin ingebed een 
keten van vertellingen. Natuurlijk was de kadervertelling als literaire vorm 
in Europa wel bekend, bijvoorbeeld door de Decamerone van Boccaccio en de 
Canterbury tales van Chaucer. Een belangrijk verschil met deze werken is echter 
het principe van interruptie: Sjahrazaads verhalen worden elke ochtend on-
derbroken en elke avond hervat, met haar leven als inzet; als het verhaal niet 
spannend genoeg is om de nieuwsgierigheid van Sjahriaar te prikkelen zal zij 
worden onthoofd. Hiermee wordt niet alleen een conceptueel nieuwe wis-
selwerking tussen kader en vertellingen ingebracht, waarbij beide verweven 
zijn in de plot, maar worden ook fundamentele eigenschappen van literatuur 
geïllustreerd, de inherente onvoorspelbaarheid van het vertellen, en het ver-
tellen als vorm van uitstel van een ontknoping. Daarnaast wordt het vertellen 
op een intrigerende manier met (over)leven in verband gebracht. Door deze 
potentieel rijke plotconstructie groeide Sjahrazaad al snel uit tot de verper-
soonlijking van de essentie van het vertellen, waarbij werd gesuggereerd dat 
vertellen een stuurloos proces is, dat eerder naar continuering streeft dan naar 
inhoudelijke consistentie.
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Niet alleen de algehele vorm van de Duizend-en-één-nacht was relatief nieuw 
in Europa, ook de ingebedde verhalen leverden een keur aan nieuw materiaal. 
De verzameling bevatte allerlei typen verhalen, variërend van boude, erotisch 
getinte vertellingen, tot korte fabels en stichtelijke verhalen, en van liefdes- en 
ridderromans tot sprookjes en avontuurlijke reizen. De diversiteit versterkte 
de indruk van een werk dat door toeval en een onbegrensde lust tot vertellen 
was ontstaan, zonder duidelijke structuur of centraal concept, afgezien van het 
overkoepelende kaderverhaal. Blijkbaar doorbrak het idee van vertellen, als 
een onbedwingbare drang van de verbeelding, de grenzen tussen de uiteenlo-
pende genres. Daarnaast waren de meeste typen verhalen in Europa niet onbe-
kend, maar ze waren nu in een omgeving gesitueerd die onmiskenbaar exotisch 
was en die aansloot bij beelden die men had over een mysterieuze en magische 
Oriënt. Heftige liefdesavonturen speelden zich af in weelderige paleizen, pas-
sies werden breed uitgemeten en djinns konden op elk moment de levens van 
de personages ingrijpend veranderen. Het was vooral de vanzelfsprekendheid 
waarmee de interventie van bovennatuurlijke krachten in het dagelijks leven 
werd beschreven, de combinatie van realisme en wonderbaarlijkheden, die 
fascineerde. Men was vertrouwd met het genre van het sprookje, maar de ver-
halen van de Duizend-en-één-nacht vielen daar maar ten dele mee samen: ze be-
vatten magie en wonderen, maar ze waren tegelijkertijd merkwaardig realis-
tisch, althans, binnen de voorstelling die men zich van de Oriënt had gevormd.

Naast de formele en inhoudelijke kenmerken van het werk, in zijn geva-
rieerde verschijningsvormen, was natuurlijk de culturele omgeving waar-
in de transmissie van de Arabische traditie naar de Europese literaire traditie 
plaatsvond van groot belang. Twee omstandigheden speelden de grootste rol: 
de toenemende contacten tussen Europa en de Levant, vanaf de zeventiende 
eeuw, en, mede als gevolg daarvan, de geleidelijke toevoeging van de ‘Oriënt’ 
aan representaties van de Antieke wereld als cultureel en moreel ideaal, voor-
al in de loop van de achttiende eeuw. Deze twee ontwikkelingen hingen na-
tuurlijk met elkaar samen, omdat de intensievere communicatie met de we-
reld buiten Europa een herziening van het wereldbeeld noodzakelijk maakte. 
Het vreemde en exotische moest in dit wereldbeeld een plaats krijgen en de 
bestaande indelingen in categorieën en systemen, zowel op het gebied van 
ideologie en bestuur als op het gebied van wetenschap, filosofie en cultuur, 
moesten worden opengebroken om het nieuwe te absorberen. Met een defi-
nitie van het ‘nieuwe’ moest ook het vertrouwde opnieuw worden gedefini-
eerd. De Oriënt kreeg in dit proces een eigen status naast de Klassieke Oud-
heid, als een beschaving waarin men zijn idealen spiegelde.3

3  Zie hierover onder meer Nicholas Dew: Orientalism in Louis XIV’s France. Oxford 2009.
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Geleidelijk ontstaat er nu een beeld van de manier waarop de transmissie 
van de Duizend-en-één-nacht heeft plaatsgevonden. De vertaling van Galland, 
met zijn instabiliteit, bevond zich in een soort overgangsgebied, een cul-
tuurhistorische zone waarin de incorporatie van uitheemse elementen werd 
voorbereid. Het is een enigszins hybride tekst die kenmerkend lijkt voor dit 
soort transities, omdat hij niet alleen recht wil doen aan de oorspronkelijke 
tekst, maar ook wil tegemoetkomen aan de wensen van het recipiërende pu-
bliek. Als literair werk was de tekst een Fremdkörper in het Europese literaire 
veld: de verzameling voldeed niet aan de gangbare, vrij strenge en op klas-
sieke voorbeelden geënte genreconventies en doorbrak wat vorm en inhoud 
betreft de literaire standaard waarmee men vertrouwd was en die werd ver-
tegenwoordigd door werken uit de Klassieke Oudheid en de Renaissance tot 
en met de zeventiende-eeuwse sprookjesverzamelingen van Perrault en Ma-
dame d’Aulnoy. Het werk bood een nieuwe kijk op een uitheemse wereld, die 
in sommige opzichten als aanvulling op bestaande opvattingen en in andere 
opzichten als een radicale breuk daarmee kon worden opgevat. Maar bovenal, 
het bood een schat aan nieuw narratief materiaal.

Incorporatie: de tekst

Het is mijn stelling dat de receptie van de Duizend-en-één-nacht in de loop van 
de achttiende eeuw moet worden gezien als een proces van incorporatie, 
waarin het diffuse, instabiele karakter van het werk een beslissende rol speel-
de. Het werk was vreemd aan het vertrouwde literaire veld en kon daarom 
moeilijk in traditionele termen worden ingevoegd; het werk bood een rijk re-
servoir aan nieuwe vormen en visies, die uitnodigden tot vernieuwing en ex-
perimenten; het werk voldeed aan de wens, zelfs de noodzaak, om de bekende 
horizonten te verleggen en nieuwe literaire vormen voor een nieuw wereld-
beeld te ontwikkelen. De Duizend-en-één-nacht beantwoordde dus aan een ideo-
logische behoefte aan nieuwe visies op de buiten-Europese ‘ander’, maar nog 
belangrijker is dat de tekst als vreemd element in het literaire veld, door zijn 
exotische karakter en genre-instabiliteit, een proces van definiëring en herde-
finiëring op gang bracht dat tot in de grondvesten van de zich ontwikkelende 
Europese literatuur doordrong.

De ideologische component van de receptie van de Duizend-en-één-nacht, als 
venster op de Oriënt, was dus zeker van belang, zoals wordt betoogd in Saids 
Orientalism, maar de tekstuele component was misschien nog doorslaggeven-
der. Een zo diffuus en uitheems element kon niet als Fremdkörper binnen het 
literaire landschap bestaan, maar moest op de een of andere manier in een be-
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grijpelijk kader worden geplaatst. Het moest worden gedetermineerd, geca-
tegoriseerd en ‘getemd’; het moest in verband worden gebracht met de Euro-
pese literaire conventies. De instabiliteit van de tekst, qua vorm en inhoud, 
plots, motieven en decors, maakte pogingen tot incorporatie noodzakelijk, 
maar vergemakkelijkte deze incorporatie tegelijkertijd. De aard van het werk, 
als een tekst die niet aan auteursgezag was onderworpen en moedwillig bui-
ten haar oevers leek te treden, leende zich goed voor vervorming, imitatie, 
bewerking en parodie. Maar de hybride vormen die hieruit voortkwamen 
behelsden niet alleen een verkenning van de Duizend-en-één-nacht als exotische 
tekst, maar ook een verkenning van de afbakeningen, conventies en catego-
rieën in het eigen Europese literaire systeem. Incorporatie bestond niet alleen 
uit inschikken, maar uit een ingrijpende herinrichting van het literaire veld 
om de Duizend-en-één-nacht een plaats te kunnen geven.

De kennismaking met de Duizend-en-één-nacht in de achttiende eeuw inspi-
reerde niet alleen tot vormexperimenten, maar was vanaf het begin verweven 
met de fundamentele discussies over de aard en functie van literatuur. Het 
was vooral de ongecompliceerde manier waarop in de verhalen de reële we-
reld met de bovennatuurlijke wereld was verstrengeld die vragen opriep. In 
hoeverre was een dergelijke verstrengeling wenselijk? Moesten zulke tover-
verhalen als serieuze literatuur worden beschouwd? Deed een magische in-
greep in een verhaal geen afbreuk aan de geloofwaardigheid? Leidde een rol 
voor het bovennatuurlijke in de plotontwikkeling niet tot zwelgen in tome-
loze verbeelding of zelfs bijgelovigheid? Kortom, moest deze ‘Oosterse’ ver-
beeldingskracht wel toegang krijgen tot de Europese literatuur? Dit soort 
vragen, die natuurlijk de essentie van literaire fictie raken, bleven de gemoe-
deren bezighouden, niet alleen in de periode van zelfonderzoek tijdens de 
Verlichting in de achttiende eeuw, maar ook daarna, onder de romantici, en 
zelfs tot op de dag van vandaag. Zelfs nu nog worden deze vragen onderzocht 
met verwijzing naar de Duizend-en-één-nacht, bijvoorbeeld met betrekking tot 
het magisch realisme of het postmodernisme.

Zoals gezegd fungeerde de Duizend-en-één-nacht door zijn tekstuele instabi-
liteit als een rijke inspiratiebron voor literaire experimenten en dat was juist 
waar men in de periode van de opkomende Verlichting en later de Romantiek 
behoefte aan had. De Duizend-en-één-nacht werd uiteengenomen, gedeconstru-
eerd en geïmiteerd; er verschenen pseudo-vertalingen en kadervertellingen 
in alle soorten en maten; ideeën over plots en narratieve contingentie werden 
uitgeprobeerd; er ontstond een nieuw genre, het Oosterse verhaal met een fi-
losofische of didactische strekking; de Oosterse decors werden gebruikt om 
erotiek en magie in verhalen te verwerken; en verhalen werden nadrukkelij-
ker in een dagelijkse realiteit geplaatst, al was die soms Oosters. Op deze wij-
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ze werden er nieuwe genres gecreëerd en kregen bestaande genres een nieuwe 
impuls, terwijl de genre-grenzen verschoven om het combineren van ele-
menten mogelijk te maken. De invloed van de Duizend-en-één-nacht op de Euro-
pese literatuur breidde zich zo niet alleen over alle genres uit, maar drong ook 
door tot de fundamenten, als instigator tot de herziening van literaire con-
venties en tot het verfijnen van ontluikende genres, zoals de moderne roman.

Het zou te ver voeren om in dit artikel een opsomming te geven van auteurs 
en literaire werken die de invloed van de Duizend-en-één-nacht hebben onder-
gaan en die veelal een cruciale positie innemen in de ontwikkeling van de Eu-
ropese literatuur. Om de verschillende facetten van de invloed van de Duizend-
en-één-nacht te illustreren en te laten zien hoe diepgaand die invloed is geweest, 
zal worden volstaan met een blik op de Duitse literatuur, die, met figuren als 
Goethe en Hoffmann, natuurlijk van grote betekenis is geweest voor de ont-
wikkeling van de literatuur in heel Europa.

De Duizend-en-één-nacht betreedt de Duitse literatuur: van Wieland tot 
Hoffmann

De oplevende belangstelling in Europa voor de Oriënt, in de loop van de 
achttiende eeuw, was hecht verweven met de Verlichting en het rationa-
lisme waarmee het nieuwe wereldbeeld werd geconstrueerd. Er werd nieu-
we kennis ontwikkeld die in systemen moest worden ondergebracht en die 
door middel van verhandelingen en verhalen in de samenleving moest wor-
den verspreid. Literatuur had daarbij in de eerste plaats een didactische taak, 
zoals het stimuleren van een rationalistische levenshouding. Binnen deze 
denktrant nam de Duizend-en-één-nacht een enigszins ambivalente positie in, 
omdat de verhalen enerzijds inzicht boden in een niet-Europese beschaving, 
die als vergelijking kon dienen met de Europese gewoonten en maatstaven, 
terwijl anderzijds de veelvuldige interventie van bovennatuurlijke krachten 
in de verhalen indruisten tegen het ideaal van het rationalisme. Kon de nogal 
tomeloze Oosterse verbeeldingskracht met een rationalistisch wereldbeeld 
worden verzoend?

Een van de grote achttiende-eeuwse literaten die met deze vraag worstel-
den was Christoph Martin Wieland (1733-1813), de belangrijkste vertegen-
woordiger van de Duitse late Verlichting (Späterklärung). Wieland pleitte voor 
het naleven van een rationele levensvisie en de klassieke deugden, in verhan-
delingen en romans (Bildungsroman) die in de Klassieke Oudheid zijn gesitu-
eerd. Daarnaast was hij degene die, geïnspireerd door Gallands Mille et une nuit, 
de Duizend-en-één-nacht in de Duitse literatuur introduceerde. Zijn vroegste 
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werken bevatten een tweetal bewerkingen van verhalen uit de Duizend-en-één-
nacht in poëzievorm en in 1764 publiceerde hij de roman Don Sylvio von Rosalva, 
die was geïnspireerd op Don Quijote van Cervantes en de Duizend-en-één-nacht. 
Het verhaal draait om de jonge Don Sylvio, die door het lezen van Perzische 
en Arabische sprookjes ten prooi is gevallen aan ‘dagdromerij’ en een te hef-
tige verbeelding (Schwärmerei), en die daarvan door zijn vrienden wordt gene-
zen door het vertellen van verhalen. De Duizend-en-één-nacht speelt hierin dus 
een dubbele rol, als bron van het kwaad en als voorbeeld van een effectieve, 
heilzame therapie.4

De manier waarop in de roman Don Sylvio naar de Duizend-en-één-nacht wordt 
verwezen toont Wielands ambivalentie ten aanzien van wat genoemd werd 
‘het Oosterse sprookje’. In het verhaal zelf is een sprookje opgenomen, dat 
echter lijkt te moeten worden opgevat als een anti-sprookje, omdat het voor-
al met het genre lijkt te spotten. Wieland wil blijkbaar waarschuwen tegen de 
al te verhitte Oosterse fantasie en de wonderverhalen die daaraan ontsprui-
ten. Verhalen waarin de ontknoping plaatsvindt door middel van het ingrij-
pen van bovennatuurlijke krachten zijn afkeurenswaardig, omdat ze in strijd 
zijn met een rationeel wereldbeeld en vormen van bijgelovigheid in stand 
houden. Niettemin heeft het vertellen van verzonnen verhalen ook een op-
voedkundige functie, omdat de lezer juist op de gevaren van Schwärmerei kan 
worden gewezen en een overtuigende, rationele ontknoping kan worden 
voorgehouden. Ondanks de negatieve aspecten van het werk blijft de Duizend-
en-één-nacht Wieland dan ook fascineren en als voorbeeld dienen. In zijn be-
langrijke boek Der goldene Spiegel, een vorstenspiegel (1772), vraagt een nazaat 
van Sjahriaar (de koning uit het kaderverhaal van de Duizend-en-één-nacht) aan 
zijn vizier hem net als zijn voorvader verhalen te vertellen, maar dan niet zul-
ke frivole sprookjes, maar serieuze en leerzame verhalen. De vizier gehoor-
zaamt en zo ontstaat een werk dat nauwkeurig het patroon van de Duizend-
en-één-nacht volgt, met een kader, onderbrekingen en ingebedde verhalen met 
het doel de sultan te onderwijzen.5

Vanaf 1786 lijkt Wieland zijn mening over sprookjes te hebben aangepast 
als hij zelf een verzameling laat verschijnen, deels bewerkte vertalingen uit 
het Franse Cabinet des fées, en deels eigen materiaal, waaronder ook Oosterse 
vertellingen. In zijn voorwoord legt hij uit dat hij weliswaar kritisch staat te-
genover het sprookje (Kunstmärchen), maar dat hij beseft dat het in de behoefte 

4  Zie over Wieland en zijn werk: Irmela Brender: Christoph Martin Wieland. Hamburg 1990; 
Michael Zaremba: Christoph Martin Wieland; Aufklärer und Poet; eine Biografie. Köln etc. 2007; Klaus 
Schaefer: Christoph Martin Wieland. Stuttgart/Weimar 1996.
5  Christoph Martin Wieland: Der goldene Spiegel oder die Könige von Scheschian. Berlin 2008.
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van het lezerspubliek voorziet. En, stelt hij, er schuilt geen kwaad in sprook-
jes als de juiste didactische boodschap er op een juiste manier in is verwerkt. 
Met een leerzame strekking en een rationeel verantwoorde ontknoping kun-
nen sprookjes zelfs nuttig zijn voor het verspreiden van een rationalistisch 
wereldbeeld. Wieland blijft echter waarschuwen voor Schwärmerei.6 De ambi-
valentie die in Wielands houding en werk te zien is biedt een mooi voorbeeld 
van de manier waarop de Duizend-en-één-nacht in de Europese literatuur is ge-
absorbeerd. Wieland ‘imiteerde’ zelf het voorbeeld van de Oosterse vertelling; 
hij experimenteerde met de vorm van de raamvertelling; hij vulde de model-
len van de Klassieke Oudheid, als norm voor beschaving, aan met verwijzin-
gen naar de Oriënt; en hij gebruikte de Oosterse vertelling als materiaal voor 
de discussie over de functie van literatuur en met name de verhouding tussen 
ratio en fantasie.

De ontsluiting van de Duizend-en-één-nacht voor Duitse literaten werd voort-
gezet door Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), die zijn leven lang door 
de verhalen van Sjahrazaad gefascineerd bleef en er in zijn werk veelvuldig 
naar verwijst. Hij heeft een aantal Oosterse sprookjes geschreven en motieven 
uit de Duizend-en-één-nacht in zijn grote werken opgenomen. Daarnaast heeft 
hij ook geëxperimenteerd met de vorm van de kadervertelling, ingebedde 
verhalen, interruptie, enzovoort.7 Ten slotte zette hij de discussie voort over 
de gevaren van Schwärmerei, waarin hij tegenover romantici kwam te staan als 
Novalis, die hem te ‘burgerlijk’ vond. Uiteindelijk wordt er binnen de Ro-
mantiek een soort evenwicht bereikt in het werk van E.T.A. Hoffmann (1766-
1822), die expliciet naar de Duizend-en-één-nacht verwijst om zijn karakteristie-
ke mengeling van realisme en wonderbaarlijkheid te legitimeren. Hij noemt 
zijn methode het ‘Serapiontische principe’, dat stelt dat het wonderbaarlijke 
in verhalen altijd moet steunen op een stevige ondergrond van realisme, zoals 
in de verhalen van Sjahrazaad. Bij Hoffmann zien we nog een andere belang-
rijke ontwikkeling: de verplaatsing van de wonderbaarlijke elementen van 
exotische, bovennatuurlijke krachten naar de innerlijke diepten en gesple-
tenheid van de menselijke psyche, een verschuiving die van grote invloed zal 
zijn op de ontwikkeling van de Europese romantraditie.8

De manier waarop de Duizend-en-één-nacht zijn intrede deed in de Duitse lite-
ratuur is te vergelijken met contemporaine trends in Frankrijk en Engeland. 

6  Idem: Dschinnistan oder auserlesene Feen- und Geistermärchen. Zürich 1992. 
7  Zie over Goethe en de Duizend-en-één-nacht: Katharina Mommsen: Goethe und 1001 Nacht. Ber-
lin 1960.
8  Zie over Hoffmann en de Duizend-en-één-nacht: Paul-Wolfgang Wührl: ‘Hoffmanns Mär-
chentheorie und “Die Erzählungen aus den tausendundeinen Nächten”’, in: Mitteilungen der 
E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft, 1963, h. 10, p. 20-26.
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De Franse schrijver Jacques Cazotte (1719-1792) schreef zelf een Suite des Mille et 
une nuits, naast andere imitaties van de Duizend-en-één-nacht, en werd vooral be-
roemd met zijn roman Le diable amoureux, een verhaal waarin bovennatuurlijk 
exotisme plaatsmaakt voor hallucinatie en fantasmagorie. In de Engelse lite-
ratuur is het William Beckford (1759-1844) die deze overgang vertegenwoor-
digt. Ook hij schreef zelf Oosterse vertellingen, geïnspireerd op de Duizend-en-
één-nacht, als voorbereiding, zo lijkt het, op zijn grote werk Vathek, een nogal 
uitzinnige verkenning van de duistere spelonken van de menselijke geest, 
met een Arabische kalief als protagonist. Deze auteurs waren de wegberei-
ders voor een belangrijke nieuwe fase in de Europese literatuur in de Roman-
tiek, de Gothic novel in Engeland, de Bundesroman (‘samenzweringsroman’) in 
Duitsland en het fantastische verhaal (récit fantastique) in Frankrijk. Zij laten 
bovendien zien hoe het exotisme van de Duizend-en-één-nacht, waarin de gesple-
tenheid van de realiteit in het Oosten wordt gesitueerd, geleidelijk verandert 
in een innerlijke, psychologische gelaagdheid.

Conclusie

De vooronderstelling van dit artikel was dat de receptie van de Duizend-en-één-
nacht in Europa moet worden gezien als een proces van incorporatie en dat dit 
proces niet alleen kan worden verklaard door oriëntalisme in de ideologische 
betekenis die Edward Said eraan gaf, maar dat er ook sprake is van een forme-
le, tekstuele en narratieve dynamiek die het proces heeft mogelijk gemaakt 
en heeft bevorderd. Natuurlijk zijn deze twee componenten niet geheel van 
elkaar te scheiden, maar eerder complementair. Exotisme heeft altijd een rol 
gespeeld bij verwijzingen naar de Duizend-en-één-nacht, omdat de diepgaande 
nesteling van de verhalenverzameling in de Europese literaire traditie plaats-
vond in een tijd waarin Europa haar wereldbeeld verbreedde. Maar die neste-
ling is ook een gevolg van de specifieke literaire kenmerken van het werk. Die 
kenmerken waren niet alleen exotisch, zodat het werk geïnterpreteerd moest 
worden ten opzichte van het kader van de vertrouwde literaire conventies, 
maar ook instabiel, waardoor enerzijds een definitie binnen bestaande genre-
afbakeningen werd bemoeilijkt, maar waardoor de tekst zich anderzijds goed 
leende voor literaire experimenten.

De verschijning van Gallands Mille et une nuit kwam op een opportuun mo-
ment, omdat er in de loop van de zeventiende eeuw een ‘overgangszone’ was 
gevormd van intellectuele uitwisseling tussen Europa en de buitenwereld, 
waarin de tekst zich kon situeren. Er was behoefte aan nieuwe literaire vor-
men om aan het veranderende wereldbeeld uitdrukking te geven, en de Dui-
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zend-en-één-nacht werd onmiddellijk aangegrepen als model of materiaalreser-
voir voor literaire vernieuwing en experimenten. Daarbij werd het werk niet 
alleen gedemonteerd en gebricoleerd, het bestaande literaire veld werd mede 
onder invloed van de nieuwkomer geleidelijk vervormd en heringericht. 
Door zijn diffuse karakter kon de Duizend-en-één-nacht, in zijn uiteenlopende 
aspecten, doorsijpelen naar de haarvaten van de Europese literatuur.

De auteurs die hierboven werden besproken zijn illustratief voor de manier 
waarop de incorporatie van de Duizend-en-één-nacht zich heeft voltrokken: van 
imitatie naar vervorming, van exotisme naar psychologische gelaagdheid, van 
kadervertelling naar complexe romanvorm. Misschien dat Goethe de trans-
formatie op de meest overtuigende manier weerspiegelt: zijn werk bevat 
naast Oosterse sprookjes, ook vormelementen die aan de Duizend-en-één-nacht 
zijn ontleend. Die vormelementen hebben hier echter hun exotische karak-
ter verloren en zijn geïntegreerd in de vertelstructuur, als proto-vorm van de 
moderne roman. Hoe deze structuurelementen in de ‘klassieke’ negentien-
de-eeuwse roman zijn uitgewerkt is bijvoorbeeld te zien in het werk van Dic-
kens, die vaak impliciet en expliciet naar de Duizend-en-één-nacht verwijst. Net 
zoals bij Hoffmann het exotisme is verdwenen ten gunste van psychologische 
gelaagdheid, is bij Goethe en Dickens de exotische vertelstructuur toegepast 
als neutrale narratieve techniek. Deze ontwikkeling is in de Franse literatuur 
te zien bij, bijvoorbeeld, Balzac (La comédie humaine) en Proust (À la recherche du 
temps perdu).

Hoe verhouden deze bevindingen zich tot het bestaande beeld van de re-
ceptie van de Duizend-en-één-nacht in Europa? In de eerste plaats wordt duide-
lijk dat die receptie zich niet laat karakteriseren als een toeëigening van het 
werk uit ideologische drijfveren. Die ideologische drijfveren speelden onge-
twijfeld een rol, maar er is ook zeker een autonome tekstuele dynamiek waar 
te nemen. In de tweede plaats heeft de receptie van de Duizend-en-één-nacht 
niet alleen inhoudelijk, als overdracht van oosterse verhaalstof, maar ook qua 
concept en vorm, grote invloed gehad op de ontwikkeling van de moderne 
Europese literatuur, die in de achttiende/begin negentiende eeuw in een be-
slissende fase verkeerde. In de derde plaats wordt de Duizend-en-één-nacht niet 
alleen opgevat als een reservoir van Oosterse stereotypen, maar als een au-
thentiek literair werk, dat het Europese literaire veld in beweging bracht door 
zijn vitaliteit en narratieve en tekstuele eigenschappen. We zouden niet meer 
moeten spreken over toeëigening en kwaadwillige vervorming van een half-
imaginaire tekst, maar over diepgaande invloed van een Arabisch literair werk 
op de Europese literatuur.





De bronnen van de gebroeders 

Grimm
Over de herkomst van toversprookjes

Willem de Blécourt

De Kinder- und Hausmärchen (hierna: KHM) bestaat uit een verzameling verha-
len die in de loop der tijd steeds is veranderd, bijgeschaafd en opgepoetst. 
Jacob (1785-1863) en Wilhelm Grimm (1786-1859) begonnen hun werk hier-
aan al in 1807 en publiceerden het eerste deeltje eind 1812.1 De laatste offi-
ciële uitgave van de KHM uit 1857 bestaat uit 210 verhalen, maar er zijn tal-
rijke, eerdere maar vooral latere publicaties van met slechts een selectie – al 
in 1825 verscheen een zogeheten ‘kleine uitgave’ met 50 verhalen. De broers 
verzamelden veel meer dan 210 verhalen: sommige, met name de varianten, 
vermeldden ze redelijk uitvoerig in hun aantekeningen; andere verschenen 
slechts in samenvatting en een deel werd zelfs nooit door hen uitgegeven.2 Er 
bestaat nog geen duidelijk overzicht waarin al die verschillende teksten bij 
elkaar zijn gebracht.3 De eerste Nederlandse (deel-)vertaling zag overigens al 
in 1820 het licht onder de titel Sprookjes-boek voor Kinderen. Uit de Nalatenschap van 
Moeder de Gans (Amsterdam 1820), waarover een recensent schreef: wij hebben 
‘in lang geen zotter boekje met misselijker prentjes in handen gehad’.4 Pas 
aan het einde van de negentiende eeuw zouden de sprookjes ook in Neder-
land weerklank vinden.

De ‘sprookjes’ waren voor die tijd vrij ruim gedefinieerd. Het ging niet al-
leen om wat nu onder eigenlijke sprookjes (toversprookjes) wordt verstaan, 
maar ook om onder meer sagen, legenden, anekdoten en fabels.5 In theo-

1  Zie voor een volledig overzicht, alsmede beschikbaarheid: http://de.wikisource.org/wiki/
Kinder-_und_Hausmärchen
2  Johannes Bolte en Georg Polívka: Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 
III. Leipzig 1918, p. 490-559; Heinz Rölleke: Märchen aus dem Nachlaß der Brüder Grimm. Bonn 1977.
3  Zelfs niet in Jack Zipes: The Complete Fairy Tales of the Brothers Grimm. London 2007.
4  Vaderlandsche letteroefeningen, 1821, p. 46. Ook online te vinden bij de DBNL: http://www.
dbnl.org/tekst/_vad003182101_01/_vad003182101_01_0013.php.
5  Heinz Rölleke: ‘Kinder- und Hausmärchen’, Enzyklopädie des Märchens 7 (1993), kol. 1278-1297.
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rie heette deze groepering terug te vallen op een oude omschrijving van het 
Duitse ‘Märchen’ (ook wel als Mährchen geschreven), dat verwees naar een ge-
rucht of een, niet noodzakelijkerwijze waar verhaal, het Nederlandse ‘mare’. 
In de praktijk was het vooral een reactie op de ook in het begin van de negen-
tiende eeuw nog populaire gedrukte Franse contes des fées, feeënsprookjes. Een 
ander aspect van die reactie was de nadruk op de mondelinge overlevering. 
Vrijwel alles, zo schreven de Grimms in hun eerste voorwoord, was in Hessen 
en het graafschap Hanau ‘nach mündlicher Ueberlieferung’ verzameld.6 Dat 
laatste vergt enige uitleg. De Grimms trokken namelijk niet door het land 
om sprookjesvertellers te interviewen. Het overgrote deel van hun verhalen 
kregen ze thuisgestuurd of werd hen in Kassel, waar ze destijds woonden, 
verteld. Ook excerpeerden ze een aantal verhalen uit boeken en tijdschrif-
ten. Mondelinge traditie was voor hen niet meer dan een veronderstelling 
die ze baseerden op hun kennis van de middeleeuwse en renaissance litera- 
tuur.

Het is niet meer mogelijk in alle gevallen precies aan te geven waar een door 
de Grimms verzameld verhaal of een verhaalfragment precies vandaan komt.7 
Bovendien vergt zo’n onderneming meer ruimte dan in een artikel voorhan-
den is.8 Ik moet mij hier dan ook beperken tot de grote lijnen, geïllustreerd 
met een enkel voorbeeld. Daarbij borduur ik verder op met name het onder-
zoek dat door Heinz Rölleke in de jaren zeventig van de vorige eeuw is uitge-
voerd.9 Rölleke combineerde de verschillende gegevens uit de gepubliceerde 
en de ongepubliceerde bronnen en wist zodoende onder meer de geografi-
sche herkomst die de Grimms hadden aangegeven te vertalen in de namen 
van degenen die de teksten hadden aangeleverd. Bij ‘Rothkäppchen’ (KHM 
26;10 overigens twee verhalen) staat in de aantekeningen ‘Aus den Mainge-
genden’;11 in zijn eigen exemplaar tekende Wilhelm Grimm aan: ‘Jeanet-
te, herbst 1812’ en ‘Marie, herbst 1812’. Hiermee werden de zusjes Marie en 
Jeanette Hassenpflug bedoeld. Er is dus te concluderen dat de verhalen uit 
de Mainstreek afkomstig zijn van de Hassenpflugs; dat geldt bijvoorbeeld 

6  KHM 1812, p. vii.
7  Zie voor 70 voorlopers van KHM-teksten: Hans-Jörg Uther (red.): Märchen vor Grimm. Mün-
chen 1990. Het betreft hier zowel directe voorgangers als parallele versies.
8  Zie Bolte en Polívka: Anmerkungen, I-IV. Leipzig 1913-1932. Het Handbuch zu den ‘Kinder- und 
Hausmärchen’ der Brüder Grimm. Berlijn/New York 2008 van Hans-Jörg Uther laat de teksten die de 
Grimms in hun aantekeningen publiceerden, alsmede de niet door hen gepubliceerde teksten, 
buiten beschouwing.
9  Heinz Rölleke: Die älteste Märchensammlung der Brüder Grimm. Cologny/Genève 1975.
10  KHM-nummering volgens de laatste uitgave van 1856/1857.
11  KHM Anmerkungsband 1856, p. 47.
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ook voor ‘Brüderchen und Schwesterchen’ (KHM 11), verteld door Marie Has-
senpflug op 10 maart 1811. Bij ‘Die drei Raben, vanaf 1819 ‘Die sieben Raben’ 
geheten (KHM 25), staat ook als herkomst ‘Maingegenden’ maar ontbreekt 
een vertellersaanduiding in Wilhelms exemplaar.12 Als men Rölleke volgt zal 
dit verhaal dus ook door de Hassenpflugs zijn verteld, en met name door Ma-
rie Hassenpflug, aangezien de eerste versie van de tekst al van voor oktober 
1810 stamt.

Van de eerste KHM-editie uit 1812 zijn geen volledige handschriftelijke ver-
sies bewaard gebleven. Eind oktober 1810 stuurden de Grimms evenwel 46 
verhaalteksten op naar Clemens Brentano (1778-1842), voor wie ze eerder bij-
dragen hadden geleverd aan diens liederenverzameling Des Knaben Wunderhorn 
(1806). Ze waren met Brentano in contact gekomen via zijn zwager Friedrich 
Carl von Savigny (1779-1861), een rechtsgeleerde die de Grimms uit hun stu-
dietijd in Marburg kenden. De 46 teksten doken op in Brentano’s nalaten-
schap en geven nu inzicht in de voorlopers van ongeveer de helft van de verha-
len in de 1812 editie.13 Een vergelijking laat onder meer zien hoe de verhalen 
voor uitgave werden bewerkt. Ook stelde Rölleke vast dat Jacob Grimm bij de 
Hassenpflugs optekende en Wilhelm bij de familie Wild; althans de verhalen 
die aan de eerste familie kunnen worden toegeschreven zijn in Jacobs hand 
en die van de tweede familie in die van Wilhelm. Net als de Grimms woonden 
beide families in Kassel.

De verzameling van de Grimms werd dus in verschillende fasen opge-
bouwd, die niet alleen hun materiaal weerspiegelen maar ook de veranderin-
gen in hun plannen. In eerste instantie, namelijk van 1807 tot en met 1810, 
brachten de broers verhalen bij elkaar ten behoeve van een volgend project 
van Clemens Brentano. In het begin van 1811 besloten ze aan een eigen uitga-
ve te gaan werken, waarin de teksten iets dichter bij hun bron lagen; Brenta-
no wilde alleen op basis van (sommige) teksten zijn eigen verhalen schrijven, 
terwijl de Grimms langzamerhand een uitgave voor ogen ging staan waarin 
de teksten iets dichter bij hun bron zouden liggen. Dat laatste verhinderde 
hen, en vooral Wilhelm, overigens niet de teksten voor iedere nieuwe uit-
gave opnieuw te bewerken, al dan niet op basis van nieuwe varianten. Voor 
het tweede deeltje stond de Grimms in eerste instantie een verzameling ver-

12  KHM Anmerkungsband 1822, p. 47.
13  Voor het eerst gepubliceerd in 1924 en in 1927. Aanvankelijk (en ook nog wel) het Ölenber-
ger handschrift genoemd, naar het gelijknamige klooster in de Elzas waar papieren van Bren-
tano terecht waren gekomen. Rölleke merkt evenwel, m.i. terecht, op dat het handschrift daar 
nu niet meer is (maar in Cologny-Genève) en derhalve ook niet meer als Ölenberger betiteld 
kan worden, ‘Vorwort’ in de Reclam-uitgave (zie noot 17), p. 9.
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talingen uit de zeventiende-eeuwse 
Napelse Pentamerone voor ogen, samen 
met stukken uit de middeleeuwse Ges-
ta Romanorum.14 Dat voornemen werd 
bijgesteld toen ze besloten meer de 
nadruk te gaan leggen op wat ze als 
Duitse teksten beschouwden en ze bo-
vendien in de zomer van 1813 enkele 
nieuwe, veelbelovende vertelsters had-
den ontmoet. Voor de herziene druk 
van 1819 hergroepeerde met name 
Wilhelm Grimm al deze verhalen en 
kwam tot bijelkaar 161 ‘sprookjes’ en 9 
‘kinderlegenden’; deze laatste hadden 
een uitgesproken christelijk karakter. 
Volgende, herziene drukken van deze 

‘grote uitgave’ verschenen in 1837, 1840, 1843, 1850 en 1857. Om de herkomst 
van de sprookjes van de Grimms te achterhalen, zijn vooral de handschriften 
en de oudste drukken uit het tweede decennium van de negentiende eeuw 
van belang.15

De meeste onderzoekers die een studie van de Grimms hebben gemaakt, 
hangen nog steeds de theorie aan dat de jonge dames zoals de zusjes Has-
senpflug zelf geen enkele eigen inbreng hadden in de verhalen die ze aan 
de Grimms vertelden en dat ze de sprookjes op hun beurt hoorden van hun 
kindermeisjes en huishoudpersoneel. Een andere, even onbewijsbare theorie 
is dat verhaaltjes in de familie werden overgeleverd. Het bestaan van dienst-
meisjes met een schat van verhalen is zelfs uitermate onwaarschijnlijk, want 
de broers lieten na ook maar één van die bronnen te ondervragen of te laten 
ondervragen. Bovendien zijn er genoeg aanwijzingen voor het bestaan van 
eerdere, gedrukte versies. In de achttiende eeuw waren Franse sprookjes, ge-
schreven door dames van stand, enorm populair en na verloop van tijd wer-
den die sprookjes eerst in het Duits (en in andere talen) vertaald, waarop ver-
volgens ook inheemse auteurs sprookjes begonnen te schrijven.16

14  KHM 1812, p. xviii, KHM 1815, p. xii.
15  Zie voor latere, uit literatuur afkomstige toevoegingen: Heinz Rölleke: Grimms Märchen und 
ihre Quellen. Die literarischen Vorlagen der Grimmschen Märchen synoptisch vorgestellt und kommentiert. Trier 
1998.
16  Manfred Grätz: Das Märchen in der deutschen Aufklärung. Vom Feenmärchen zum Volksmärchen. Stutt-
gart 1988.

Afb. 1 Marie Hassenpflug.
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Hoe gedegen het werk van Röl-
leke ook is geweest, op onderde-
len blijven er alternatieven mogelijk 
voor zijn conclusies. Ook zijn uit-
eindelijke keuze voor een monde-
linge overlevering hoeft niet te wor-
den gevolgd; die keuze laat namelijk 
geheel buiten beschouwing dat de-
genen die de broers aan hun verha-
len hielpen, goed konden lezen en 
luisteren en daarbij creatief genoeg 
geacht mogen worden om bestaan-
de verhalen en verhaalfragmenten 
te verwerken tot min of meer nieu-
we. De Grimms opereerden geens-
zins in een vacuüm. Sprookjes in 
hun eerdere Franse incarnatie als 
contes des fées waren al zo’n honderd 
jaar op de markt en de broers gaven 
dit populaire, gedrukte materiaal 
vooral een Duitse draai.

1807-1810: handschriften17

Van enkele sprookjesteksten is nog een vroegere, uit april 1808 stammende 
versie bewaard gebleven, door Jacob Grimm aan zijn hoogleraar Savigny ge-
stuurd. Het gaat hier onder meer om versies van ‘Marienkind’, ‘Der Mond 
und seine Mutter’, ‘Rumpenstünzchen’ en ‘Sneewitchen’. Brentano kreeg 
naast de 46 teksten nog acht verwijzingen naar verhalen die hij op een of an-
dere manier al in zijn bezit had. De Grimms probeerden het overschrijven 
zoveel mogelijk te beperken. Het totale pakket bevatte toch al tenminste 108 
beschreven, alfabetisch geordene kantjes en enkele teksten zijn niet terug-
gevonden. Aan het eind van 1810, na vier jaar werk, hadden de broers dus 54 
verhaaltjes bijelkaar gebracht. Dertien daarvan waren met zekerheid overge-

17  Heinz Rölleke: Die älteste Märchensammlung der Brüder Grimm. Synopse der handschriftlichen Urfassung 
von 1810 und der Erstdrucke vom 1812. Cologny-Genève 1975. Een handzame verkorte (Reclam-) uit-
gave: Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Die handschriftliche Urfassung von 1810, red. Heinz Röl-
leke: Stuttgart 2007.

Afb. 2 Dortchen Wild.
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schreven of samengevat uit bestaande laat achttiende- en begin negentien-
de-eeuwse literatuur, zoals de Feierabende uit 1794 van August Friedrich Ernst 
Langbein (1757-1835) en de Duitse vertaling uit 1765 van Madame de Ville-
neuve’s Contes marins ou la jeune Américaine.18 Langbeins ‘sprookje’, ‘Die alte Hexe’ 
genaamd, werd overigens niet in de KHM opgenomen, de twee aan Villeneu-
ve ontleende verhalen verdwenen naar de aantekeningen. Andere, waaronder 
een stukje uit de Kindermährchen van Albert Ludewig Grimm (1786-1872, geen 
familie) en de anonieme Sagen der böhmischen Vorzeit (1808, oorspr. 1798), kwa-
men weer wel in het eerste deeltje terecht.19

Van de 41 overige verhaaltjes zijn er 23 aan de Grimms verteld door vrien-
den en bekenden en zijn er 18 waarvan de onmiddellijke herkomst niet met 
zekerheid vast te stellen is, want die zijn niet door Wilhelm aangegeven in 

18  Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (ca. 1695-1755).
19  KHM 62 en KHM 135 (aantekingen bij KHM 1812, nr. 49).

Afb. 3 Wilhelm Grimm.
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zijn handexemplaar. Al die vrienden waren vrouw en op twee na woonden 
ze in Kassel: Gretchen (Margarete Marianne, 1787-1819) en Dortchen (Hen-
riette Dorothea) Wild (1793-1869) en hun moeder Dorothea Catharina Huber 
(1752-1813) waren buren van de Grimms. Marie (1788-1856) en Jeannette Has-
senpflug (1791-1860) vriendinnen van Lotte Grimm, het zusje van de gebroe-
ders. De twee vertelsters buiten Kassel werden gevonden op aanwijzing van 
Brentano: Friederieke Mannel (1783-1833) de pastoorsdochter uit Allendorf 
en een anoniem gebleven oudere vrouw uit Marburg. Friederieke stuurde 
haar verhaaltjes op; naar de vrouw uit Marburg stuurden de Grimms in eerste 
instantie hun zusje Lotte en toen die onverichter zake thuiskwam, schakel-
den ze een kennis in.20 In deze eerste fase kwamen relatief de meeste bijdra-
gen van Gretchen, Marie en Friederieke, jonge, nog ongehuwde vrouwen van 
ongeveer dezelfde leeftijd als Jacob en Wilhelm.21 

De achttien niet door Wilhelm Grimm geïdentificeerde teksten lenen zich 
voor giswerk. Rölleke ondernam dat op basis van de handschriften en de 
plaatsaanduidingen in het aantekeningendeeltje van 1822. In de meeste ge-
vallen leidt dit tot ofwel een Wild- ofwel een Hassenpflug-herkomst. Dan 
moet evenwel verondersteld worden dat Wilhelm en Jacob zich tussen onge-
veer 1812 en 1822 nog medewerksters herinnerden, maar dat Wilhelm die niet 
bij de anderen in zijn eigen boek noteerde. Dat is niet helemaal begrijpelijk, 
zeker niet als het om de zusters Wild en Hassenpflug zou zijn gegaan. Het ligt 
veel meer voor de hand dat de broers, en met name Jacob, vergaten van wie ze 
precies welk verhaal hadden gekregen, hetgeen onder meer blijkt uit de aan-
tekening ‘Hassenpflug’ bij tien verhalen, wat op ieder lid van de familie kan 
slaan. Ook de redenering van Rölleke dat ‘Zwölf Brüder und das Schwester-
chen’ (KHM 9) voor oktober 1810 aan de Grimms was doorgegeven door de 
zusjes Ramus die het op hun beurt van Dorothea Viehmann gehoord zouden 
hebben,22 is uitermate gekunsteld, aangezien Charlotte (1793-1858) en Julia 
(1792-1862) pas in mei 1813 Viehmann met de Grimms in contact brachten. 
De eerdere tekst zal een eerdere versie van iemand anders hebben betroffen.

Het loont de moeite enkele sprookjes in meer detail te bekijken, vooral 

20  Heinz Rölleke: ‘“Die Marburger Märchenfrau”. Zur Herkunft der KHM 21 und 57’, Fabula 
15 (1974), p. 87-94.
21  Marie Hassenpflug is door Hermann Grimm (1828-1901) aangezien voor ‘die alte Marie’, 
een huishoudster bij de familie Wild. Dit was evenwel slechts een veronderstelling, gebaseerd 
op de voorstelling van de oude sprookjesvertellende eenvoudige vrouw; in de handexemplaren 
staat overal slechts ‘Marie’. Hierover: Rölleke: 1975, p. 395-396. Zie in het Engels: Heinz Rölle-
ke: ‘The “Utterly Hessian” Fairy Tales by “Old Marie”: The End of a Myth’, in: Ruth B. Bottig-
heimer (red.): Fairy Tales and Society: Illusion, Allusion and Paradigm. Philadelphia 1986, p. 287-300.
22  Rölleke 1975, p. 354.
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met het oog op de aan- of afwezigheid van een mondelinge traditie. In 1807 
en 1808 vertelde Gretchen Wild enkele dierfabels, waar ik hier verder niet op 
zal ingaan, en toversprookjes zoals ‘Die weisse Taube’, ‘Marienkind’ en ‘Prinz 
Schwan’. Deze laatste drie zijn heel wel te beschouwen als ofwel haperende 
navertellingen van al in druk circulerende verhalen, of eigen maaksels op ba-
sis van bestaande motieven. ‘Die weisse Taube’23 verhaalt van drie prinsen die 
van hun vader een perenboom moeten bewaken waaruit ieder jaar de vruch-
ten verdwijnen. De jongste prins slaagt er in een witte duif te betrappen en 
achtervolgt die tot bij een hoge berg waar de duif in een spleet vliegt en ver-
dwijnt. Als hij omkijkt ziet hij een klein grijs mannetje dat hem vertelt in 
de rots af te dalen. Beneden vindt hij de duif overdekt met spinnenwebben. 
Als ze hem ziet, breekt ze door de weefsels heen en uiteindelijk staat er een 
mooie prinses voor hem. Hij neemt haar mee naar huis en huwt haar. Zoals 
de  Grimms zelf al opmerkten, toont het begin enige overeenkomst met het 

23  In bewerkte vorm gepubliceerd in het eerste KHM deeltje van 1812 onder nummer 64; in 
1822 en 1856 opgenomen in de aantekeningen bij KHM 57.

Afb. 4 Handexemplaar met aantekeningen van de Kinder- und Hausmärchen van de gebroeders 
Grimm (Brüder Grimm Museum, Kassel).
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begin van ‘Vom goldnen Vogel’ (KHM 57).24 Maar vooral de onwaarschijnlijke 
elementen (een peren transporterende duif, de spinnenwebben) wijzen meer 
op fantasie dan op overlevering.

‘Marienkind’ (KHM 3) gaat over de dochter van een arme houthakker die 
door de maagd Maria wordt meegenomen naar de hemel omdat haar ouders 
te arm zijn om voor haar te zorgen. Daar komt ze in de verleiding een verbo-
den deur te openen waarop ze naar de aarde verbannen wordt en in een bos 
leeft totdat ze gevonden wordt door een koning die haar tot gemalin neemt. 
Maar ze kan niet spreken. Als ze kinderen krijgt, worden die door Maria mee-
genomen en de raadsheren van de koning beschuldigen haar haar kroost te 
hebben opgegeten. Dat doet het meisje uiteindelijk op de brandstapel be-
landen. Daar verschijnt Maria met haar kinderen, ze bekent dat ze de verbo-
den deur heeft geopend en krijgt haar spraak en kinderen terug. Dit verhaal 
is duidelijk een eigen maaksel met een (katholieke) Maria die een protestants 
schuldgevoel afdwingt. Het is onder meer geïnspireerd door het verhaal Ot-
tilie dat Benedikte Naubert gepubliceerd had in het eerste deel van haar Neue 
Volksmärchen der Deutschen uit 1789; het vereenvoudigde einde is ontleend aan 
bekende, uiteindelijk middeleeuwse verhalen waarin het meestal de moeder 
van de koning is die de kinderen van haar schoondochter wegneemt, of ver-
vangt door hondjes.25 Ook het eerst beginloze ‘Prinz Schwan’ (KHM 1812, nr. 
59) heeft een literaire voorloper.26

Twee verhaaltjes waar de Grimms bijzonder tevreden over waren, kwamen 
evenwel niet van een van de jonge dames, maar van de kunstschilder Philipp 
Otto Runge (1777-1810). ‘Vom Fischer und seine Frau’ (KHM 16) en ‘Vom Ma-
chandel-Boom’ (KHM 47) waren geen sprookjes in de destijds gangbare Franse 
zin; de eerste was een moralistische vertelling en de tweede een verteld, uit de 
Late Middeleeuwen stammend raadsel.27 Jacob beschouwde vooral de ‘Ma-
chandel-Boom’ (Ned.: Jeneverbessenstruik) als het prototype van het soort 
vertellingen waar ze naar op zoek waren.28

24  Een navertelling van een verhaal uit de Kindermährchen aus mündliche Erzählungen (1787) van Wil-
helm Christoph Günther (1755-1826); in het Nederlands vertaald als Nieuwe Moeder de Gans (1793).
25  Zie o.a.: Bolte en Polívka 1913, deel 1, p. 20.
26  ‘Die drey Gürtel’, in: Feen-Mährchen. Zur Unterhaltung für Freunde und Freundinnen der Feenwelt. 
Braunschweig 1801 (geen auteur). Heruitgave: Hildesheim 2000 onder redactie van Ulrich Mar-
zolph, p. 101-121
27  Men leze: ‘ach wat een schön Vagel bin ick!’ met een vraagteken in plaats van een uitroepte-
ken; er moet dus geraden worden om welk soort vogeltje het ging. Het uitroepteken is naar alle 
waarschijnlijkheid een toevoeging van de Grimms; het ontbreekt in de (eveneens van Runge 
afkomstige) versie van J.G.G. Büschung in diens Volkssagen, Märchen und Legenden. Leipzig 1812 
(tweede druk), p. 245-258.
28  Uther 2008, p. 111.
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1812: het eerste deeltje29

In de eerste maanden van 1811 moet het besluit zijn gevallen om het verza-
melen voort te zetten voor een eigen boek. Op 10 maart van dat jaar tekende 
Jacob ‘Brüderchen und Schwesterchen’ en ‘Das Mädchen ohne Hände’ op uit 
de mond van Marie Hassenpflug. De volgende anderhalf jaar droegen behal-
ve Marie ook haar zusjes Jeanette (1791-1860) en Amalie (1800-1871) het ene 
sprookje na het andere aan en vertelde ook Dortchen (1793-1867), een jonger 
zusje van Gretchen Wild tenminste tien verhaaltjes. Ook in de tweede fase 
waren de belangrijkste toeleveraarsters van sprookjes meisjes van burgerlij-
ke stand, geschoold en ongehuwd; nu evenwel over het algemeen wat jonger 
dan de broers. In 1808 of 1809 (in ieder geval na de dood van hun moeder) be-
gonnen wekelijkse bijeenkomsten van het ‘kransje’ waar de Grimms met hun 
vrienden literatuur en eigen werk besproken. Daar zullen ook sprookjes en 
andere verhaaltjes zijn verteld of voorgelezen.

Het allereerste deeltje van de Kinder- und Hausmärchen, zag even voor kerst-
mis 1812 het daglicht. Dit deeltje bevatte 84 verhalen (plus vier ‘fragmenten’), 
terwijl vijf nummers uit twee verhaaltjes bestonden, één uit drie en een vol-
gend uit vier. Veertig daarvan stamden uit de eerste fase, zij het dat Wilhelm 
inmiddels wel al aan het redigeren was geslagen. Ongeveer tweederde van 
eerste KHM deeltje was mondeling aan de Grimms verteld, dat wil zeggen 
met name door de zusjes Hassenpflug en de zusjes Wild. Zo trok Wilhelm 
zich verschillende keren met Dortchen terug in het tuinhuis om sprook-
jes te noteren. Van de nieuwe, in 1811 en 1812 opgetekende teksten is niet 
meer precies uit te maken in welke mate ze bewerkt zijn daar er geen eerdere 
handschriftelijke versies zijn overgeleverd.30 Daarnaast kwamen weer enkele 
teksten uit de literatuur waaronder ‘Rapunzel’ (KHM 12) uit de Kleine Romane 
(1790) van Friedrich Schulz (1762-1798), ‘Jorinde und Joringel’ (KHM 69) en 
‘Der alte Großvater und der Enkel’ (KHM 78) uit Henrich Stillings Jugend (1777) 
van Johann Heinrich Jung-Stilling (1740-1817) en ‘Die drei Schwestern’ uit de 
Volksmärchen der Deutschen (1782-1786) van Johann Karl August Musäus (1735-
1787).31

29  Gefotografeerde versies van de eerste twee KHM-deeltjes (1812 en 1815) met de aanteke-
ningen van de broers, de zogenaamde ‘handexemplaren’, zijn te vinden op de website van het 
Grimm museum te Kassel: www.grimms.de (zie afb. 4).
30  Enkel nog een schriftje uit 1811 met de teksten (voornamelijk anekdoten) van de wacht-
meester Johann Friedrich Krause (1747-1828), dat nog op nadere analyse wacht, zie: Rolf 
Breslau: Der Nachlass der Brüder Grimm, I Wiesbaden 1997, p. 636, nr. C 1, 3.
31  Het verhaal van Musäus (KHM 1812, nr. 82), een bewerking uit de Pentamerone, werd niet 
meer opgenomen in de KHM-uitgave van 1819 maar kwam als KHM 197, ‘Die Kristallkugel’,  
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Kennelijk vormde het voor de  Grimms 
geen probleem om bestaande litera-
tuur na te vlooien en waar nodig sa-
men te vatten. Net als bij de vorige 
fase laat het zich evenwel aanzien dat 
hun jonge toeleveraarsters dat even-
eens deden en zelfs met wat meer cre-
ativiteit. Zo kan ‘Hänsel und Gretel’ 
(KHM 15) opgevat worden als een her-
schikking van bestaande Franse ele-
menten tot een magische vlucht-ver-
haal, ondermeer vanwege een anders 
onbegrijpelijke eend die vanaf KHM 
1819 de kinderen over een breed wa-
ter moet zetten.32 Marie Hassenpflugs 
‘Mädchen ohne Hände’ (KHM 31) is 
een bewerking van een middeleeuwse 
incestvertelling waarin de duivel de 
plaatsen van de vader en de schoon-
moeder heeft ingenomen, vergelijkbaar met het einde van ‘Marienkind’. Maar 
of  ‘Die drei Raben’ inderdaad door één van de Hassenpflug-zusjes is verteld, 
is nog maar de vraag. Het is namelijk een redelijk getrouwe samenvatting 
(met enige hiaten) van een verhaal in het Osterbüchlein van de dichter en leken-
theoloog Johannes Daniel Falk (1768-1826).33 ‘Von dem Teufel mit drei golde-
nen Haaren’ (KHM 29), dat Rölleke aan de tamelijk jonge Amalie Hassenpflug 
heeft toegeschreven, heeft eveneens een duivel in plaats van de in dat verhaal 
meer gangbare vogel met drie veren en gaat terug op een in het Duits vertaald 
Tsjechisch (Boheems) boek.34 ‘Frau Holle’ (KHM 24), verteld door Dortchen 
Wild, komt voort uit een volgend verhaal van Naubert.35

in 1850 terug in de vorm van een door Wilhelm Grimm geredigeerde bewerking uit 1844 door 
Friedmund von Arnim (1815-1883).
32  Zie: Willem de Blécourt: ‘On the Origin of Hänsel und Gretel. An Excercise in the History of 
Fairy Tales’, Fabula 49 (2008), p. 30-46.
33  ‘Die Geschichte von den drey Herren Raben im Schwabenland. 1811’. Het Osterbüchlein is 
opgenomen in de Auserlesene Werke van 1819 en als enige gedateerd op het titelblad. Het laat zich 
evenwel aanzien dat er een eerdere uitgave van het verhaal heeft gecirculeerd.
34  Riebenzahl im Riesengebirge oder der bezauberte und wieder befreyte Prinz. Ein abentheuerliches Märchen der 
Vorzeit. Praag 1796.
35  Deze voorbeelden zijn grotendeels ontleend aan mijn boek Tales of Magic, Tales in Print. Man-
chester 2012.

Afb. 5 Illustratie uit 1825 bij ‘Hänsel und Gre-
tel’ zoals getekend door Ludwig Emil Grimm.
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Franse sprookjes waren vooral geliefd bij de Hassenpflug zusjes. Ze spraken 
Frans thuis en kenden Perrault mogelijk van de schoolbanken. Een vrij ge-
trouwe navertelling van ‘La belle au bois dormant’ heeft Rölleke doen opmer-
ken, dat Marie zich bewust of onbewust Perrault herinnerde,36 maar er zijn 
meer afgeleiden zodat zich zelfs een patroon gaat aftekenen. Jeanette staat 
eveneens genoteerd voor ‘Der gestiefelte Kater’ (KHM 1812, nr. 33) en ‘Prin-
zessin Mäusehaut’ (KHM 1812, nr. 71), dat de Grimms zelf al met Perraults 
‘Peau d’âne’ in verband brachten. De Hassenpflugs vertelden ook ‘Blaubart’ 
(KHM 1812, nr. 62) en twee versies van ‘Rothkäppchen’ (KHM 26). Van de Per-
rault sprookjes bleven alleen ‘Dornröschen’ (KHM 50) en ‘Rothkäppchen’ in 
de volgende drukken gehandhaafd, wat vooral te maken had met de politieke 
ontwikkelingen in Westfalen na het gedwongen vertrek van koning Jérôme 
Bonaparte. Bovendien was Jeanette verantwoordelijk voor het eveneens later 
geschrapte ‘Der Okerlo’ (KHM 1812, nr. 70), een verhaal dat naadloos aansloot 
bij ‘L’oranger et l’abeille’ van Madame d’Aulnoy (1651-1705).

Het tweede deeltje

Het vervolg, dat in 1815 verscheen, telde 70 teksten, nu zonder onderafdelin-
gen. Hier noteerde Wilhelm in zijn eigen boek geen vertelsters meer bij de af-
zonderlijke verhalen, maar beperkte zich tot het noteren van data van opte-
kening in de inhoudsopgave. Alleen bij drie nummers uit begin 1813 schreef 
hij Dortchen.37 Hij identificeerde evenwel de belangrijkste vertelster in het 
voorwoord: Dorothea Viehmann (1755-1815) en haar woonoord Zwehrn in de 
aantekeningen, zodat het niet al te moeilijk is haar verhaaltjes terug te vin-
den en zelfs voor een groot deel te dateren. Wilhelm vond een tweede grote 
bron op het landgoed Bökendorf, waar hij in de zomer van 1813 te gast was bij 
de familie Von Haxthausen (hij was daar twee jaar eerder ook al geweest zon-
der veel aan zijn sprookjesverzameling toe te voegen) en waar hij nu ook hun 
nichtjes Jenny (Maria Anna 1795-1859) en Annette (Anna Elisabeth 1797-1848) 
von Droste-Hülshoff ontmoette. 

Ten opzichte van al die jonge dames was vrouw Viehman de enige vrouw 
die de Grimms publiekelijk opvoerden als de sprookjesvertelster bij uit-
stek, een uitzondering. Midden in de vijftig en gehuwd met een kleermaker, 

36  Rölleke: Die handschriftliche Urfassung von 1810. Z.pl. 2007, p. 111. Dit is één van de plaatsen 
waarop ik geneigd ben Jacob Grimm te verbeteren en, gezien de rest van hun repertoire, Jeanet-
te te lezen in plaats van Marie.
37  Nrs. 2 (KHM 88), 17 (KHM 103) en 19 (KHM 105).
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kwam ze iedere week naar Kassel om zelf-gekweekte groenten op de markt 
te verkopen. Vanaf juni 1813 kwamen daar ook de verhalen bij die ze voor 
een grijpstuiver aan de Grimms sleet.38 Dat waren in eerste instantie voor-
namelijk anekdotes en veel minder de Franse verhalen die haar altijd wor-
den toegeschreven. Die anekdotes waren overigens ook te lezen in werkjes 
als Die lachende Schule (1725) and Das blaue Buch zum Todtlachen (ca. 1800). Maar 
helemaal opvallend is dat de broers geen sagen van haar optekenden. Nade-
re bestudering van de enkele toversprookjes die ze na ongeveer een maand 
te berde bracht, leert dat deze wat rammelen. In ‘Der arme Müllerbursch 
und das Kätzchen’ (KHM 106) bijvoorbeeld, een van haar weinige verhalen 
van Franse origine, trekken drie molenaarsgezellen erop uit om een paard 
te bemachtigen. Wie het beste paard terugbrengt, zal de molen erven. De 
jongste komt een klein katje tegen, die hem een paard als beloning belooft 
als hij zeven jaar bij haar dient. Met dat paard wint hij inderdaad de molen, 
maar het inmiddels in een prinses veranderde katje houdt de jongen liever 
zelf. Dat onlogische element komt voort uit de aanpassing van het origi-
neel van Madame d’Aulnoy, ‘La chatte blanche’, destijds ook beschikbaar 
in Duitse vertaling, waarin de held een koningszoon is die ook het rijk van 
zijn vader erft. Ook andere verhalen van Viehmann zoals ‘Der gelernte Jä-
ger’ (KHM 111) en ‘Der Eisenofen’ (KHM 127), bevatten vreemde draaien en  
haperingen.39

Deze bevindingen maken het moeilijk om mevrouw Viehmann als een ge-
routineerde sprookjesvertelster te beschouwen en ik vermoed dat ze althans 
voor een deel werd gesouffleerd door twee jongedames, Julia (1792-1862) en 
Charlotte Ramus (1793-1858), die de gebroeders Grimm met Viehmann in 
contact hadden gebracht. Het zou ook de opvallende hoeveelheid Italiaan-
se elementen in Viehmanns verhaaltjes kunnen verklaren, met name uit het 
werk van Giambattista Basile (ca. 1575-1632). Het is uitermate onwaarschijn-
lijk dat Viehmann zelf beschikte over Basile’s Lo cunto de li cunti, beter bekend 
als de Pentamerone. Maar de Grimms waren destijds nogal enthousiast over die 
bundel en hadden het na veel moeite in 1812 eindelijk zelf weten te bemach-
tigen, nadat ze eerst al een exemplaar uit de bibliotheek van Weimar vrijwel 
geheel hadden overgeschreven en er stukken uit hadden vertaald en samen-
gevat.40 Ze zullen er zeker uit hebben voorgelezen op de vrijdagbijeenkom-

38  Bernhard Lauer: ‘Dorothea Viehmann und die Brüder Grimm’, Märchenspiegel 9 (1998), p. 
36-42; Heinz Rölleke: ‘Die Beiträge der Dorothea Viehmann zu Grimms “Kinder- und Haus-
märchen”’, in: Holger Ehrhardt (red.): Dorothea Viehmann. Kassel 2012, p. 30-45.
39  Zie De Blécourt 2012, p. 142-148.
40  Uther 2008, p. 492.
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sten waar de zusjes Ramus ook aanwezig waren. Een eigen sprookje van Julia 
Ramus, ‘Die Froschprinzessin’, dat ze begin mei 1813 aan de broers had gege-
ven, vond Jacob te slecht om te publiceren.41

Het bezoek dat Wilhelm Grimm eind juli 1813 bracht aan de familie Von 
Haxthausen op het landgoed Bökendorf in Paderborn, leverde de broers uit-
eindelijk een aantal teksten op die ze zowel voor de KHM als hun Deutsche Sa-
gen (1816-1818) gebruikten. In de gedrukte aantekeningen bij de KHM zijn die 
identificeerbaar door de aanduidingen ‘Aus dem Paderbörnischen’, dat wil 
zeggen: leden van de familie Von Haxthausen, voornamelijk de zusters Ludo-
wine (1795-1872) en Anna (1800-1877) en ‘Aus dem Münsterischen’, voorna-
melijk hun nicht Jenny von Droste-Hülshoff. Deze adellijke dames kenden 
zelf enkele sprookjes en gingen daarbij in hun kennissenkring te rade; ze de-
den geen veldwerk.42 In de jaren na 1813 stuurden ze verschillende malen per 
postkoets paketten met verhalen naar de Grimms in Kassel. Via de Von Haxt-
hausens zullen enkele verhalen uit de bundels van Giovanni Francesco Stra-
parola (ca. 1480-1558), Le piacevoli notti (1550-1553)43 en 1001 Nacht in de KHM 
zijn beland, al is dit nog niet al te grondig uitgezocht.44

‘De drei schwatten Prinzessinnen’ (KHM 137) is zo’n (katholiek) verhaal uit 
Münsterland dat via Jenny heel goed van de latere schrijfster Annette kan ko-
men. Het gaat over een visserszoon die door de vijand gekocht wordt zodat 
zijn vader een belegerde stad kan vrijkopen en er burgemeester worden. De 
zoon belandt ondertussen in een betoverd slot met drie in het zwart gekle-
de prinsessen die zeggen dat hij ze kan verlossen. Eerst wil hij nog zijn vader 
zien en van zijn moeder krijgt hij dan een gewijde waskaars mee waarvan hij 
de was in het gezicht van de drie prinsessen druppelt. Die vervloeken hem en 
het slot zinkt de grond in. Behalve nogal warrig is dit verhaaltje ook uniek en 
dus beslist niet traditioneel. Voor zover bekend, is het ook nergens aangesla-
gen. Hetzelfde geldt voor ‘Der Soldat und der Schreiner’ (KHM 1815, nr. 44) 
waarover de Grimms zelf al opmerkten dat het geleden leek te hebben, voor 
een deel door hiaten en voor een deel door verwarring.45 Ze lijken niet echt 
duidelijk rekening gehouden te hebben met de mogelijkheid dat ze de ver-

41  Breslau 1977, p. 638, nr. C3; Rölleke 1977, nr. 6.
42  Zie onder andere: K. Schulte-Kemminghausen: Briefwechsel zwischen Jenny von Droste-Hülshoff 
und Wilhelm Grimm. Münster 1929.
43  In 1791 in het Duits vertaald als Die Nächte des Strapparola (2 delen).
44  Het betreft onder meer ‘Der Geist im Glas’ (KHM 99) en ‘Das blaue Licht’ (KHM 116), ‘De wil-
de Mann’ (KHM 136) en ‘Simeliberg’ (KHM 142). Zie de aanzet in: Maren Clausen-Stolzenburg, 
Märchen und mittelalterliche Literaturtradition. Heidelberg 1995. Handschriftelijke versies van verha-
len van deze toeleveraarsters zijn aanwezig op de Staatsbibliotheek in Berlijn.
45  KHM 1815, p. xxxv.
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schillende jonge dames de gelegenheid boden hen voor een deel eigen werk 
toe te spelen.

Van de 70 nummers uit deel twee heeft Wilhelm er bij 25 een datum geno-
teerd, wat wil zeggen dat hij ze zelf opgeschreven had, voor het grootste deel 
uit de mond van Viehmann. Bij de andere nummers is in de gedrukte aante-
keningen meestal een streek opgegeven, dus toegezonden door vrienden en 
bekenden. Alleen de nummers 57 tot en met 69 komen volgens opgave uit 
gedrukte bronnen.46 Het laatste verhaal, ‘Der goldene Schlussel’ (een meta-
foor voor de verhaalanalyse van de Grimms), is van Marie Hassenpflug. Toch 
hoeft de omstandigheid dat viervijfde van de verhalen uit een mondelinge 
bron zou komen, niet in te houden dat ze eerder ook mondeling waren door-
gegeven en deel uitmaakten van een mondelinge traditie. Aan de hiervoor 
vermelde voorbeelden van eigen maaksel, al dan niet met literaire inspiratie 
kunnen nog ettelijke worden toegevoegd. Het overzicht van de verhaaltjes in 
het tweede deel wordt evenwel bemoeilijkt door verwijzingen in de aanteke-
ningen naar extra teksten. Zo heet het bij ‘Von einem jungen Riesen’ (KHM 
90), over een oersterke held, dat er nog een andere, niet zo volledige vertelling 
uit Hessen is die wel eigen karakteristieken heeft.47 Zo’n constructie komt 
nog enkele malen voor.

Na deel twee ging Wilhelm de teksten opnieuw bekijken. Uit het eerste 
deeltje verschenen 28 verhaaltjes alsmede de vijf fragmenten (KHM 1812, nr. 
85) uit het eerste deeltje verschenen niet meer in de herziene druk van 1819.48 
Uit deel twee werden zeven verhaaltjes geschrapt. Daarvoor kwamen weer 
andere in de plaats. Er zijn verschillende redenen voor de verwijdering. Som-
mige pasten vanwege hun Franse herkomst niet meer in de nu op Duitsland 
toegespitste KHM. Andere kwamen te veel overeen met nieuwere verhaaltjes 
die de voorkeur kregen. Of ze werden bij nader inzien toch te slecht gevon-
den, met name door Jacob. Ook werden de aantekeningen die in 1822 apart 
werden uitgebracht verder verrijkt met verwijzingen of redelijk volledige 
teksten die niet eerder waren opgenomen. Vanaf 1819 wordt het lastiger niet 
eerder geplaatste teksten te analyseren op inhoud en verhaallijn, aangezien 
het onbekend is hoeveel Wilhelm er aan heeft zitten sleutelen. Met het zelf 
optekenen waren ze al in 1814 gestopt.

46  Dat is volgens Uther 2008 ook het geval bij twee eerdere teksten, KHM 1815, nrs. 24 en 31 
(resp. KHM 110 en 117).
47  KHM 1815, p. viii-ix.
48  Hierover met name: Uther 2008, p. 421-484. In het online overzicht (zie noot 1) zijn de ver-
wijderingen niet altijd duidelijk, vooral wanneer het een tweede stuk binnen eenzelfde num-
mer betreft.
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Verder onderzoek

Na tweehonderd jaar is allerminst het laatste woord over de Kinder- und Haus-
märchen gezegd. Het is een grote en uitermate complexe verzameling en er 
zijn maar weinig onderzoekers die zich er echt intensief mee hebben be-
ziggehouden. Mijn inbreng richt zich voornamelijk op de toversprookjes,49 
aangezien die duidelijker in een literaire (sprookjes)traditie zijn te plaatsen 
dan sommige meer Duitse verhaaltjes. Verder meen ik dat de teksten histo-
risch verankerd dienen te worden, dus waar mogelijk gerelateerd aan auteur, 
en tijd en plaats van vertellen. Men schiet er weinig mee op ze te beschouwen 
als toevallige uitingen van een anoniem volk dat ergens tussen de geschie-
denis door zweeft; specifieke details verdwijnen zo in de mist. Het wordt 
dus belangrijk opnieuw naar de vertelsters of toeleveraarsters te kijken en 
alle teksten in een zo orgineel mogelijke vorm samen te brengen als onder-
deel van een repertoire van een bepaald persoon.50 Dan blijkt al snel dat het 
niet om de repertoires gaat van vertelsters die tenminste voor een deel in een 
mondelinge traditie staan, maar om een proces van een aantal jaren waar-
in stukje bij beetje repertoires worden gevormd in relatie tot de notulisten. 
Het wordt ook makkelijker om binnen repertoires persoonlijke voorkeuren 
te herkennen. 

In het ontstaansproces van KHM-verhaaltjes speelt de eigentijdse litera-
tuur een niet te verwaarlozen rol. Jacob en Wilhelm zaten zelf meestal met 
hun neus in de boeken en hadden weinig idee van de verhalen die nog onder 
de plattelandsbevolking of de lagere standen circuleerden. Dat is behalve in 
hun aantekeningen en andere publicaties goed te zien aan onder andere de 
heksenverhalen die de broers werden verteld. Tot in de kleinste onderdelen 
waren die allemaal literair en hadden geen relatie met de heksenverhalen die 
destijds onder de bevolking de ronde deden.51 Tegenover een hypothetisch 
‘volk’ staat een historisch steviger gedocumenteerde kleine groep van jonge 
meisjes van burgerlijke of zelfs adelijke stand, goed geschoold en ongehuwd. 
Dat ze romantische interesses hadden in de broers is in enkele gevallen over-

49  Ruwweg (met enige modificaties) de verhalen die te plaatsen zijn in de nummers 300 tot 
750 van de door volkskundigen ontworpen verhaalindex, zie: Hans-Jörg Uther: The Types of Inter-
national Folktales: A Classification and Biography. Helsinki 2004.
50  Een lijst van bijdraagsters en bijdragers is te vinden in de door Heinz Rölleke bezorgde Re-
clam uitgave van de KHM van 1980, deel 3, p. 559-574. Zo hier en daar zijn er correcties op mo-
gelijk, of kunnen althans alternatieven worden voorgesteld.
51  Zie mijn lezing ‘The Brothers Grimm and Witchcraft’, gehouden op het congres Märchen, 
Mythen und Moderne. Kassel 2012, waarvan een uitgebreidere versie in 2014 in druk zal verschijnen.
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duidelijk. Sprookjes waren voor hen één van de weinige mogelijkheden zich 
creatief te uiten in gezelschap, al hoefden ze aan publicaties niet toe te komen. 
Sprookjes waren destijds in hun kringen ook in de mode. De Grimms rea-
geerden schamper op hun concurrenten,52 maar die boden wel een deel van 
het materiaal waar hun toeleveraarsters uit putten.

52  Zie de noot op p. xix-xx in het voorwoord van de KHM-editie van 1812 en de uitgebreidere 
aantekeningen in de KHM Anmerkungsband van 1856, p. 325-330.





Hoe universeel zijn de verhaal-

structuren van sprookjes?

Theo Meder

In wetenschappen als letterkunde, etnologie, antropologie en aanverwan-
te culturele wetenschappen is het eigenlijk tamelijk vanzelfsprekend om 
naar verhalen en teksten te kijken in het perspectief van hun betekenis en 
hun functie. Ook in mijn eigen verhaalonderzoek zijn betekenis en functie 
steeds de rode draad geweest. Wat betekent een bepaald verhaal? En waarom 
wordt een bepaald verhaal zo verteld als het verteld wordt? Oftewel: welke 
boodschap wordt er overgedragen met een verhaal en waarom? Verhalen zijn 
nooit zinloos, nooit betekenisloos. Ik ben werkzaam geweest in de Middel-
nederlandse letterkunde en nog altijd werkzaam in het volksverhaalonder-
zoek. Voor beide disciplines geldt dat verhalen, tot aan de boekdrukkunst 
en ook nog wel daarna, nooit letterlijk hetzelfde blijven maar inhoudelijk 
steeds variëren. Verhalen op schrift kunnen variëren doordat kopiisten fou-
ten maken in het overschrijven. Verhalen in de mondelinge overlevering va-
riëren omdat het menselijk geheugen niet sterk genoeg is om een verhaal 
weer letterlijk door te geven. Tenzij we het verhaal memoriseren als een 
liedje, onthouden we toch vooral de hoofdlijnen, vertellen we het verhaal na 
als een filmpje in ons hoofd, en hebben we alleen cruciale passages letterlijk 
paraat – alhoewel zelfs een standaardformule als ‘knibbelknabbelknuisje’ 
niet stabiel blijft, maar ook ‘kriskraskruisje’ kan worden.1 Maar veel belang-
rijker in de variatie is de opzettelijke variatie. Creatieve schrijvers, en voor-
al ook creatieve vertellers brengen ook opzettelijke veranderingen aan in de 
plot en de boodschap van een verhaal, omdat dat beter uitkomt. Een verhaal 
kan bewust worden aangepast aan een nieuwe smaak, een nieuwe mode, een 
nieuwe moraal, een nieuw geloof, een nieuwe politiek ... Tekst en context, 
inhoud, betekenis en functie – het zijn zulke vanzelfsprekende noties in de 
geesteswetenschappen, dat het niemand verbaast dat naar deze invalshoeken 
alle aandacht uitgaat.

1  In de Nederlandse Volksverhalenbank opgenomen als CJ037506, een versie van 24 maart 
1968 van Grietje Veenstra-Kalsbeek.
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Naast inhoud hebben verhalen echter ook vorm: in alle vertellingen zit wel 
een bepaalde structuur. Voor alle verhalen geldt wel zo ongeveer dat ze een 
begin, midden en eind hebben. En het komt niet voor dat de centrale held van 
een verhaal pas helemaal aan het eind ten tonele verschijnt. Als dat gebeurt, 
kan hij gewoon de centrale held niet zijn. En flashbacks zoals in boeken en 
films, die komen in sprookjes eigenlijk niet voor. Daarmee zijn we dan bij die 
specifieke categorie van mondeling en schriftelijk overgeleverde volksverha-
len aanbeland die we tegenwoordig sprookjes noemen. Vanuit het perspectief 
van vorm en structuur is de centrale vraag in dit artikel: Hoe universeel zijn 
de verhaalstructuren van sprookjes? Oftewel: worden sprookjes overal het-
zelfde opgebouwd?

Enkele misverstanden

Voordat ik in kan gaan op deze vraag, eerst nog een veel fundamenteler vraag, 
namelijk: hoe universeel zijn sprookjes eigenlijk? Ik moet beginnen met een 
paar ontnuchterende vaststellingen ten aanzien van sprookjes:

1  Sprookjes zijn niet zo oud als wel gedacht is: ze gaan in de meeste geval-
len helemaal niet terug tot een mythisch-heidense voortijd. Als sprook-
jes in Europa hun begin in de Middeleeuwen hebben, dan zijn ze al flink 
oud. 

2  Sprookjes danken hun voortbestaan niet aan de pure mondelinge over-
levering van vader op zoon en moeder op dochter. Zonder schriftelijke 
overlevering zouden we de sprookjes waarschijnlijk al vergeten zijn. Ons 
collectieve geheugen is veel vergeetachtiger dan we denken: als verhalen 
louter op mondelinge overlevering een paar generaties blijven hangen, 
dan is dat al heel mooi. We hebben derhalve niet voor niets boeken uit-
gevonden als geheugensteun. 

3  Sprookjes zijn niet universeel, althans niet van oorsprong. Voor zo-
ver we nu kunnen overzien zijn sprookjes een Euraziatisch fenomeen. 
Sprookjes werden – om zo te zeggen – vroeger gevonden van Japan tot 
en met Ierland, met uitlopers in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 
Met sprookjes bedoel ik dan de avontuurlijke verhalen spelend in een 
feodaal of althans pre-industrieel verleden waarin jonge helden gecon-
fronteerd worden met bovennatuurlijke helpers en tegenstanders of 
magische voorwerpen, waarbij de plot uiteindelijk goed afloopt (de held 
wordt rijk, maakt een grote promotie en/of trouwt met de prinses, of 
omgekeerd) en uiteindelijk blijkt dat ze nog ‘lang en gelukkig’ leefden. 
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Dit type volksverhalen is in het verleden niet gevonden onder de India-
nen van Amerika, de Aboriginees van Australië en de Maori van Nieuw-
Zeeland. Zij vertelden wel volksverhalen, maar dat waren mythen en sa-
gen, en geen sprookjes. Hoe zouden zij die feodale verhalen van ridders 
en jonkvrouwen, prinsen en prinsessen, meesters en knechten ook kun-
nen vertellen als in hun geschiedenis zo’n samenleving nooit bestaan 
heeft? Natuurlijk, du moment dat er communicatie op gang komt tussen 
oorspronkelijke bevolking en blanke kolonisators worden over en weer 
verhalen uitgewisseld en overgenomen. In Suriname hoort de blanke bij 
de (voormalige) slaven de verhalen over Anansi de spin. Maar tussen de 
verhalen van de slaven komen ook verhalen te zitten die aantoonbaar uit 
Europa kwamen, en die bijvoorbeeld al een hele geschiedenis als volks-
boekje achter de rug hadden.2 Nadat Indonesië een Nederlandse kolo-
nie was geworden, slopen er gaandeweg ook Europese sprookjes in het 
verhaalrepertoire van Javanen en andere bevolkingsgroepen.3 Door de 
toenemende wereldwijde alfabetisering en door bijvoorbeeld de talloze 
Disneyfilms en –video’s zijn sprookjes alsnog een mondiaal fenomeen 
geworden. Maar sprookjes zijn dus niet altijd een universeel genre ge-
weest.

2  Er zijn meerdere voorbeelden van te geven, maar ik beperk me hier tot één: het verhaal van 
Fortunatus (ATU 566), de held die een gemene prinses een lesje leert door haar een lange neus 
te geven, heeft een Europese oorsprong. Dit verhaal begon rond 1300 in Europa als een hoofd-
stuk in de Gesta Romanorum, en werd vervolgens beroemd als volksboek over een man genaamd 
Fortunatus. De roman werd in 1509 in het Duits gedrukt en in 1610 in het Nederlands. Mon-
delinge versies van het Fortunatus-sprookje zijn voornamelijk in Europa opgetekend, en daar-
naast ook in het Midden-Oosten en Azië. Zuidelijker dan Marokko, Algerije en Egypte is het 
verhaal in Afrika niet gevonden. Zie T. Dekker, J. van der Kooi en T. Meder: Van Aladdin tot Zwaan 
Kleef Aan. Lexicon van sprookjes: ontstaan, ontwikkeling, variaties. Nijmegen 1997, p. 133-136. Nadat er 
contacten waren geweest tussen de blanke en de zwarte bevolking van Suriname en de Antillen, 
werd de plot van het Fortunatus-sprookje ook gevonden onder de zwarte vertellers van Anansi-
verhalen: nu wordt het de slimme spin die de gemene prinses een lesje leert door haar neus te 
laten groeien. Voor optekeningen zie N. Pinto: Kon Nanzi a nèk Shon Arei; Hoe Nanzi de koning beet-
nam. Amsterdam 2006, p. 131-143; W.J.H. Baart: Cuentanan di Nanzi, Een onderzoek naar de oorsprong, 
betekenis en functie van de Papiamentse spinverhalen. Oegstgeest 1983, p. 114-123; Johan Ferrier en Noni 
Lichtveld: Het Grote Anansiboek. Schoorl 2010, p. 121-125; Bert Oosterhout: Westindische sprookjes. 
Rijswijk 1994, p. 35-39.
3  Het Europese sprookje van ‘De Twee Broers’ (ATU 303) is bijvoorbeeld ook begin twintigste 
eeuw in Indonesië opgetekend. Zie Jan de Vries: Volksverhalen uit Oost-Indië (sprookjes en fabels). Zut-
phen 1925, p. 36-45, 359.
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Onderzoek: typen en motieven

Keren we weer terug naar de oorspronkelijke vraag: Hoe universeel zijn de 
verhaalstructuren van sprookjes?4 Wat onderzoekers in de negentiende eeuw 
al opviel was dat bepaalde sprookjes in verschillende talen aangetroffen kun-
nen worden. Sprookjes zijn dus wel een internationaal genre, die zich van 
nationale grenzen of taalgrenzen weinig aantrekken. Door de (mondelinge) 
overlevering sloop er wel steeds variatie in de sprookjes, maar desondanks 
bleven ze herkenbaar als versies van ‘Roodkapje’, ‘de Magische Vlucht’, ‘Asse-
poester’, ‘de Drakendoder’, ‘Doornroosje’, ‘Rapunzel’, ‘Repelsteeltje’ en noem 
maar op. Al die sprookjes zijn als-het-ware opgebouwd uit kleinere narratie-
ve bouwsteentjes, waarvan sommige van plaats verwisselen, of verdwijnen en 
plaatsmaken voor andere bouwsteentjes. Maar andere bouwsteentjes blijven 
op hun plaats en zijn bepalend voor het karakter van het sprookje. Je kunt veel 
veranderen, verwisselen of weglaten in ‘Assepoester’, maar drie elementen 
moeten er toch wel in zitten: 1. De boze stiefmoeder, 2. Het verloren muiltje, 
en 3. De partnerproef met het schoentje passen. In de etnologie worden de ver-
schillende sprookjes als geheel ‘typen’ genoemd, en de bouwblokken waaruit 
de verhalen zijn opgebouwd heten ‘motieven’. De motieven bepalen het DNA 
van het sprookje – vandaar dat de motieven ook wel memen worden genoemd. 
In de natuur is alles opgebouwd uit genen, in de cultuur zijn het de memen: 
kleine culturele informatie-eenheden, die in combinatie een verhaal kunnen 
maken ... of een schilderij, een symfonie, een film of een reclameboodschap. 

Vanaf het begin van de twintigste eeuw is men voor sprookjes en andere 
volksverhalen catalogi gaan aanleggen, om ze internationaal te kunnen de-
termineren. De Fin Antti Aarne (1867-1925) is ermee begonnen, de Ameri-
kaan Stith Thompson (1885-1976) heeft het werk voortgezet, en de Duitser 
Hans-Jörg Uther (geboren 1944) heeft de meest recente editie verzorgd. Zijn 
catalogus The Types of International Folktales5 heeft geresulteerd in 2200 verschil-
lende internationaal gekende sprookjes en aanverwante volksverhalen (zoals 
diersprookjes of fabels, en grappige sprookjes of anecdotes). Roodkapje krijgt 
er het catalogusnummer ATU 333, en de Visser en zijn Vrouw (bij ons: Pig-
gelmee) is ATU 555. Alle volksverhaalonderzoekers ter wereld gebruiken deze 
catalogus om verhalen te determineren. Ooit was de methode ontwikkeld om 
vervolgens te bepalen: 1. Hoe oud een bepaald sprookje is, 2. Wat de oer-vorm 

4  Op deze vraag wordt ook ingegaan in het Meertens nieuwjaarsboekje van Theo Meder: 
Avonturen en Structuren. Op zoek naar de bouwstenen van volksverhalen. Amsterdam 2012.
5  Hans-Jörg Uther: The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Drie delen. 
Helsinki 2004 (FFC 284-286).
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van het verhaal zal zijn geweest, en 3. 
Wat het ontstaansgebied is. Dat blijkt 
minder gemakkelijk te bepalen dan 
het klinkt. Duidelijker is de catalogus 
over wat de oudst-bekende schriftelij-
ke bronnen zijn, en over het versprei-
dingsgebied van de sprookjes. De cata-
logus geeft steeds een overzicht van de 
talen waarin een sprookje is aangetrof-
fen (voorzover onderzocht). 

Naast de typen onderscheiden we 
ook de motieven: Stith Thompson ver-
vaardigde een zesdelige catalogus met 
alles bij elkaar zo’n 45.000 motieven.6 
Je zou hier een parallel kunnen trek-
ken met taal: met een groot maar ein-
dig aantal woorden kun je in elke taal 
een oneindig aantal zinnen maken. 
Met die poel aan motieven lijkt hetzelfde aan de hand: met een groot maar 
eindig aantal motieven kun je een oneindig aantal verhalen maken. Toch zit 
hier wel een catch: elk verhaaltype heeft wel minstens één motief dat eigen is 
voor juist dat ene verhaaltype. Dat zou betekenen dat als de hoeveelheid ver-
haaltypen groeit, de hoeveelheid motieven ook blijft groeien. Kortom, met 
45.000 motieven zijn we er niet om alle sprookjes, sagen, legenden, moppen 
en broodjeaapverhalen mee te bouwen. Zoals er bij taal steeds weer nieuwe 
woorden bijkomen, zullen er bij nieuwe verhalen steeds nieuwe motieven 
bij komen. Maar... veel nieuwe sprookjes komen er niet meer bij. De groei zit 
vooral bij de sagen, moppen en broodjeaapverhalen. 

Sommige verhalenvertellers laten hun publiek verhalen vertellen aan de 
hand van verhaalkaarten – een soort tarotkaarten met verhaalelementen. Er 
zijn niet eens veel kaarten nodig om al tot een volledig verhaal te komen. Om-
dat ik niet geheel tevreden was met wat er te koop was, heb ik een tijdje terug 
mijn eigen tarot-kaarten gemaakt met volksverhaalmotieven; met persona-
ges als de reiziger en de prinses, voorwerpen als de schat en de lamp, plaat-
sen als het kasteel en het bos, en omstandigheden als de nacht en de hongers-
nood. Vervolgens heb ik en stagiaire Petra Visser tien mensen onderworpen 

6  Stith Thompson: Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Bal-
lads, Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. Zes delen. Kopen-
hagen 1955-1958.

Afb. 1 The Types of International Folktales.
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aan een experiment om te zien of ze aan de hand van vijf kaarten al een ver-
haal zouden kunnen vertellen. Mijn zoon Roel trok achtereenvolgens deze 
kaarten: 1. ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’, 2. De weerwolf, 3. De boog-
schutter, 4. De markt, en 5. Het boek. Deze volgorde van de kaarten maakt 
het bouwen van een verhaal weerbarstig. Het liefst zou men de kaarten in een 
andere volgorde plaatsen. Mijn zoon Roel legde ze uiteindelijk in deze volg-
orde: 1. De boogschutter, 2. De weerwolf, 3. De markt, 4. Het boek, en 5. ‘En 
ze leefden nog lang en gelukkig’. In deze volgorde gaat het stukken beter ... 
De held wordt als eerste geïntroduceerd in het sprookje en dat is de boog-
schutter. Hij heeft een geduchte tegenstander met wie hij altijd strijd levert: 
de weerwolf. Het lukt de boogschutter maar niet om de weerwolf te verslaan. 
Op een dag komt de boogschutter op de markt, en daar ziet hij tot zijn ver-
bazing een boek liggen over hoe weerwolven verslagen kunnen worden. Die 
kennis maakt hij zich eigen en hij weet zijn aartsvijand te verslaan. Vanaf dat 
moment leefde hij nog lang en gelukkig. 

Eén van de vragen – die tijdens het experiment niet expliciet gesteld 
wordt – luidt of proefpersonen de neiging hebben om de volgorde van de 
kaarten te veranderen om tot een acceptabele plot te komen. In 80% van de 
gevallen begonnen proefpersonen de kaarten spontaan te herschikken. Hier-
uit mag men toch wel afleiden dat verhalen niet alleen uit motieven zijn op-
gebouwd, maar ook dat die narratieve bouwsteentjes niet in een willekeurige 
volgorde mogen verschijnen. Er moet blijkbaar eerst structuur worden aan-
gebracht in de motievensequentie, en vervolgens kan er succesvol een verhaal 
verteld worden.7

Epische wetten

Dat het vertellen van (volks)verhalen aan bepaalde regels gebonden is, had ook 
de Deense onderzoeker Axel Olrik (1864-1917) al ontdekt.8 Hij ontwierp een 

7  Ik ben mij ervan bewust dat een experiment met 10 personen nog maar een eerste proefje 
is. Het experiment moet met een grotere set proefpersonen worden herhaald, misschien we-
reldwijd op internet. In 20% van de gevallen (bij 2 proefpersonen) werden de kaarten niet her-
schikt. In één geval lagen de kaarten toevallig gelijk in een goede volgorde om een verhaal te 
vertellen. In het andere geval was de proefpersoon (herhaaldelijk) niet in staat om enig verhaal 
te vertellen.
8  Zie Brynjulf Alver: ‘The Epic Laws of Folk Narrative’, in: Michael Chesnutt: Telling Reality. 
Folklore Studies in Memory of Bengt Holbek. Kopenhagen [etc.] 1993, p. 195-204 en vergelijk de enige, 
nogal onoverzichtelijke Engelse vertaling van Axel Olrik: ‘The Structure of the Narrative: the 
Epic Laws’, in: Axel Olrik: Principles for Oral Narrative Research. Bloomington 1992, p. 41-61.
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aantal epische wetten die van toepassing zouden zijn op alle avontuurlijke ver-
halen, sprookjes inbegrepen. Ik zal een zevental van die wetten kort langslopen:

1  De wet van de enkelvoudige centrale held: de camera volgt – zo te zeggen 
– één hoofdpersonage. 

2  De wet van het enkelvoudige narratieve verloop: er is één chronologische 
verhaallijn. In een traditioneel sprookje lopen niet meerdere verhaallij-
nen door elkaar. Er zitten zelfs geen flashbacks in.

3  De wet van de eenheid van actie: het sprookje focust op de handeling en 
gaat recht op zijn doel af; onbelangrijke details en bijzaken worden uit-
gefilterd.

4  De wet van de transparantie: het verhaalverloop moet steeds helder en 
gemotiveerd zijn. 

5  De wet van de logica: het verhaal moet kloppen volgens de interne ver-
haallogica – dit vraagt van de luisteraars soms een suspension of disbelief. 

6  De wet van de herhaling: in sprookjes zijn de verdubbeling, de drieslag 
en de viervoudige herhaling heel gebruikelijk. Een reeks werkt in volgor-
de steeds naar een hoogtepunt toe. Als een held op de proef wordt gesteld 
om drie opdrachten te vervullen, worden ze steeds een beetje moeilijker 
(in elk geval niet makkelijker).

7  De wetten van de openings- en slotformules: een bekende openingsfor-
mule is ‘Er was eens heel lang geleden in een ver land ...’. Bekende slot-
formules zijn: ‘Als ze niet dood zijn, dan leven ze nog’ en ‘toen kwam er 
een olifant (vroeger vaker: een varken) met een lange snuit, en die blies 
het hele verhaaltje uit’. Het sprookje heeft een duidelijke introductie en 
afronding, en geen open einde. 

Veel volksverhalen voldoen aan deze zeven wetten. Hier en daar valt wel wat 
af te dingen. Er treden evengoed paren op als helden, geeft ook Olrik toe. Een 
sprookje als De Bremer Stadsmuzikanten heeft zelfs vier hoofdrolspelers: de 
ezel, de hond, de kat en de haan. Hun rol is nagenoeg gelijkwaardig. Dus om 
nu over epische wetten te spreken, gaat misschien weer wat ver, maar het 
zijn toch tenminste herkenbare compositieregels en structurerende prin- 
cipes.

De structuur van sprookjes

Binnen de sprookjes bevindt zich een harde kern van toversprookjes of won-
dersprookjes – de avonturensprookjes waarin de hoofdpersoon met magie of 
bovennatuurlijke wezens geconfronteerd wordt. Vladimir Propp (1895-1970) 
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maakte een selectie van 100 Russische toversprookjes met een actieve man-
nelijke held en maakte een structuuranalyse.9 Hij kwam tot de conclusie dat 
er maar acht verschillende basispersonages te onderscheiden zijn: de held, de 
zender, de donor, de helper, de prinses en haar vader, de onechte held en de 
tegenstander. Daarnaast zitten er in toversprookjes 31 plotontwikkelingen 
die Propp ‘functies’ noemt. Deze functies zijn handelingen en lijken erg op 
de wat hogere en abstractere motieven. Uiteindelijk kon Propp de structuur 
van de toversprookjes in een abstracte formule weergeven:

Elke letter en elk symbool staat voor een bepaald plotelement of een abstracte 
handeling in het verhaal. Zo staat A voor het element dat de actie in gang zet, 
doorgaans een gebrek of een misdaad. Het pijltje omhoog staat voor vertrek. 
F duidt op verwerving van een tovermiddel. De H staat voor strijd en de J voor 
overwinning. Het pijltje naar beneden betekent terugkeer. De superscripte ° 
betekent incognito. M is een zware opdracht. T staat voor transfiguratie (bij-
voorbeeld onttovering), U betekent straf en W* staat voor huwelijk. Sommige 
functie-paren komen altijd gecombineerd voor, zoals verbod en overtreding 
of strijd en overwinning.

De formule van Propp laat (heel globaal) zien dat zich een problematische 
situatie ontwikkelt waardoor de held op pad gaat, om vervolgens op de proef 
te worden gesteld en een (magisch) voorwerp te verwerven, zodat hij weer ver-
der kan. In dit stadium laat de formule zien dat het verhaal twee kanten op kan 
(die elkaar wederzijds uitsluiten). Simpel gezegd kan het sprookje nu de lijn 
van de drakendoder volgen (ATU 300, The Dragon-Slayer) waarbij een monster 
gedood wordt en een bedrieger de overwinning claimt, ofwel de lijn van de 
vuurvogel volgen (ATU 550, Bird, Horse and Princess) waarin meerdere beproevin-
gen in volgorde moeten worden volbracht. Vervolgens komen de verhaallij-
nen weer bij elkaar in één reeks van afsluitende functies. Er vindt een onttove-
ring plaats, de bedrieger wordt ontmaskerd en bestraft en de held trouwt met 
de prinses. Niet alle functies hoeven steeds in het verhaal aanwezig te zijn (er 
hoeft geen bedrieger te zijn), terwijl andere functies kunnen verdubbelen of 
verdriedubbelen (zoals meerdere opdrachten die steeds moeilijker worden).

Na de Russische Formalisten bogen de Franse Structuralisten zich over het 

9  Vladimir Propp: De morfologie van het toversprookje: Vormleer van een genre. Vertaling Max Louwer-
se. Utrecht 1997.
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sprookje en andere volksverhaalgenres. Voortbouwend op Propp ontwierp Al-
girdas Greimas (1917-1992) een actantenmodel�: een schema waarin de kernper-
sonages van volksverhalen in hun onderlinge samenhang staan weergegeven.

Niet elke actant hoeft een personage te zijn, maar mag ook een abstractie zijn. 
De zender die het verhaal in beweging zet, kan bijvoorbeeld ook honger en 
gebrek zijn, zoals in Hans en Grietje. Het schema kan aan de hand van Rood-
kapje in de Grimm-versie alsvolgt worden uitgelegd:

–  Subject: de held(in) -> Roodkapje
–  Zender: degene die de actie in gang zet -> de moeder van Roodkapje
–  Tegenstander: degene die de held(in) tegenwerkt -> de wolf
–  Helper: degene die de held(in) helpt -> de jager
–  Object: het doel dat de held(in) wil bereiken -> grootmoeder koekjes 

brengen zonder verschalkt te worden door de wolf
–  Ontvanger: degene die aan het eind het bereikte in ontvangst neemt -> de 

grootmoeder ontvangt Roodkapje levend en wel

In de Perrault-versie van Roodkapje loopt het zo goed niet af trouwens: Rood-
kapje wordt en blijft opgegeten, en de ontvanger is hier dus feitelijk de wolf.

Het actantenmodel is van toepassing op veel volksverhalen. Natuurlijk 
hoeven niet altijd alle personages aanwezig te zijn: het is best mogelijk dat 
er een helper of een tegenstander ontbreekt. Soms hebben personages meer-
dere rollen: het subject kan ook de ontvanger zijn bijvoorbeeld. Persoonlijk 
vind ik het schema wel mooi, maar is de bovenste regel soms lastig in te vul-
len. Bovendien merkte ik bij het maken van mijn tarotkaarten dat daar de no-
dige voorstellingen bij zitten die kennelijk wel onderdeel uitmaken van het 
sprookje, maar niet thuishoren in het actantenmodel van Greimas. Het gaat 
dan om de plaats van handeling of het décor: het kasteel, de balzaal, de boer-
derij, de herberg, het bos, de zee, de brug, de waterput, het kerkhof.

Het leek me een goed idee om, op een abstract niveau, de handelingen van 
Propp en de actanten van Greimas, samen met het décor of achterdoek, op te 
nemen in een nieuw schema dat ik de narratieve matrix noem:
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Zo krijg je van boven naar beneden een line of action, een line of actors en een line 
of scenery. Centraal staat nog altijd de held(in), maar dit keer is er een probleem 
dat het verhaal in gang zet. De held(in) gaat op avontuur om het probleem op 
te lossen en moet daarbij iets of iemand verkrijgen: de object of desire kan een 
persoon, maar ook een voorwerp of abstractie zijn. De held(in) wordt gehol-
pen door de helper en tegengewerkt door de opponent, maar slaagt er uit-
eindelijk in om het probleem tot een oplossing te brengen. De actie kan zich 
in meerdere décors afspelen. Laten we dit keer een bekend episch en literair 
sprookje als voorbeeld nemen: The Lord of the Rings. Het verhaal speelt zich af 
in Middenaarde en beschrijft een reis van de Shire naar Mordor en weer terug 
naar de Shire. De centrale held is natuurlijk Frodo, bijgestaan door zijn goede 
vriend Sam. Het verhaal zet zich in gang als er zich een probleem voordoet: 
het Kwaad breidt zich uit en wil de ene ring om daarmee de absolute macht te 
verkrijgen. De incarnatie van het Kwaad is Sauron, de grootste opponent van 
de held. Het verlangde object in Lord of the Rings is die ene ring. Na vele avon-
turen slaagt de held erin een oplossing te bereiken: hij vernietigt de ring door 
hem in de vulkaan te gooien. Met de invulling van de narratieve matrix heb-
ben we in feite het story board van boek en film vormgegeven.
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Natuurlijk zijn er onderweg meer helpers (zoals Gandalf), meer tegenstan-
ders (zoals Saruman en Gollum), en nieuwe problemen die om nieuwe op-
lossingen vragen. In de grote matrix kunnen zich derhalve weer meerdere 
kleinere matrixen nestelen, zeker als het verhaal heel uitgebreid is en epische 
vormen aanneemt.

Het mag inmiddels duidelijk zijn geworden dat sprookjes (en ook andere 
volksverhaalgenres) over een opbouw en structuur beschikken waarin regel-
matigheden te ontdekken zijn. Het heeft er alle schijn van dat verhalen, net als 
taal, over een eigen grammatica beschikken. Zoals de taal syntactische regels be-
vat voor de grammaticale opbouw van zinnen, zo lijkt er voor verhalen ook een 
syntaxis te zijn die bepaalt hoe deze vertellingen in elkaar moeten zitten. Nu 
is het moment om het structuralistische onderzoek weer op te vatten, omdat 
we inmiddels kunnen beschikken over computers, databases, grote bestanden 
met sprookjes en andere volksverhalen, veel metadata, en software die in staat 
zal zijn om verhalen automatisch te gaan analyseren op motief-sequenties en 
aanverwante structuren. We hebben op het Meertens Instituut momenteel 
twee grote automatiserings- en onderzoeksprojecten lopen die onderzoek 
naar Nederlandse volksverhalen mogelijk gaan maken. Het project FACT, 
dat staat voor ‘Folktales as Classifiable Texts’, gefinancierd door het CATCH-
programma van NWO, gaat in samenwerking met de Universiteit Twente de 
Nederlandse Volksverhalenbank verder automatiseren, alsmede onderzoek 
doen naar de herkenning van verhaaltypen, de menselijke classificatie en au-
tomatische clustering van verhalen. Het project ‘Tunes & Tales’, gefinancierd 
door het eHumanities-programma van de KNAW, in samenwerking met de 
Universiteit Nijmegen, gaat onderzoek doen naar gelaagde motief-sequen-
ties en naar variatie in de mondelinge overlevering. Binnen het Meertens In-
stituut is dan nog het project Oral Transmission gestart, dat eveneens onder-
zoek zal bevorderen naar mondelinge overlevering van liederen en verhalen.�

Is de verhaalgrammatica universeel?

Een ingewikkelde, maar hoogst interessante wetenschappelijke vraag ten 
aanzien van verhaalstructuren is tenslotte: als er een verhaalgrammatica be-
staat, bestaat er dan wellicht ook een universele verhaalgrammatica, zoals er 
volgens sommige taalkundigen verondersteld wordt dat er ook een univer-
sele grammatica voor taal zou bestaan? We mogen toch wel vaststellen dat 
mensen wereldwijd verhalen vertellen; het lijkt één van de humane universalia. 
Het menselijk ras lijkt verzot op verhalen, en het blijkt ook niet zo moeilijk 
om elkaars verhalen te begrijpen – mits vertaald natuurlijk. Het scheppings-
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verhaal van de Maori is voor ons niet moeilijker te begrijpen dan het schep-
pingsverhaal van de Joden. Alle mensen vertellen verhalen en alle mensen vol-
gen bepaalde verhaalprincipes om hun vertellingen op te bouwen. Welk deel 
hiervan is aangeboren, en welk deel aangeleerd, is de grote vraag. Kinderen 
krijgen van jongs af aan sprookjes te horen, en lezen tegenwoordig ook veel 
sprookjes, en zien ze als Disney-film. Al dat aanbod aan sprookjes kan kin-
deren al in een vroeg stadium conditioneren in hoe verhalen in elkaar horen 
te steken. Bovendien gehoorzamen sprookjes doorgaans ook nog eens aan de 
chronologie en de relatieve logica van het dagelijkse leven. Aan sprookjes zit 
veel nurture, maar waarschijnlijk ook een deel nature. 

De aanname dat verhalen vertellen iets menselijk-universeels is, en de 
aanname dat we over een soort interne grammaticale competentie beschik-
ken om verhalen te bouwen – die aannames vallen in duigen als er een volk 
zou bestaan dat geen verhalen vertelt. Volgens taalkundige en antropoloog 
Daniel Everett bestaat er zo’n volk: een Braziliaanse Indianenstam in het 
Amazonegebied genaamd de Pirahã.� Zij vertellen geen volksverhalen. Ze 
hebben geen sprookjes, geen sagen, geen legendes, geen moppen en zelfs 
geen mythen. De Pirahã leven tamelijk geïsoleerd, spreken alleen hun ei-
gen taal en niet of nauwelijks Portugees. Daniel Everett is de enige die na 
een kleine 30 jaar veldwerk hun taal goed genoeg spreekt. De Pirahã kennen 
geen scheppende goden en geen scheppingsverhaal: volgens hen is alles al-
tijd al zo geweest zoals het nu is. Ze hebben derhalve ook geen gebiedende of 
straffende goden. Het enige dat ze kennen zijn geesten, maar dat blijken in 
feite dieren te zijn: sommige ontmoetingen met dieren worden omschreven 
als ontmoetingen met geesten. De verhalen die Everett aanvankelijk als mis-
sionaris vertelde over Jezus, maakten tot zijn grote verbazing geen enkele 
indruk. Uiteindelijk begon één Indiaan hem vragen te stellen: ‘Welke kleur 
had Jezus? Hoe lang is hij? Wanneer heeft hij je al die dingen verteld?’ Toen 
Everett zei dat hij dat niet wist, omdat hij Jezus nooit had ontmoet, merkte 
de Indiaan op: ‘Als je hem nooit gezien hebt, waarom vertel je ons dan zulke 
verhalen?’10 Uiteindelijk kwam Everett erachter dat de Pirahã ultieme empi-
rici zijn. Ze kunnen verhalen vertellen over wat ze zelf hebben meegemaakt, 
of over wat een directe ooggetuige heeft gezien, maar alle rest is fictie, en fic-
tie is zinloos. Er rust een uitgesproken taboe op abstracties, er ligt een ‘cul-
tural constraint’ op verzonnen verhalen. Op cultureel gebied wordt het le-
ven van de Pirahã bepaald door aangeleerde, zelfopgelegde taboes. Er wordt 
geen fictie verteld omdat de stam besloten heeft dat dit not done is. Fiction is 

10  Dit gesprek parafraseert Everett in een interview: http://edge.org/conversation/recursion-
and-human-thought.
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futile. Het is evenwel niet zo dat ze de verhalen over Jezus niet aan zouden 
kunnen: ze kunnen ze wel verwerken, alleen niet aanvaarden. En verhalen 
die waar gebeurd zijn, vertellen ze wel. De Pirahã vormen derhalve ook geen 
ontkenning van het eventuele bestaan van een universele verhaalgramma-
tica. Waargebeurde verhalen verlopen immers evengoed volgens bepaalde 
structuurprincipes. Maar aan de andere kant is het bestaan van een univer-
sele verhaalgrammatica nog allerminst zeker. 

Ik verwacht dat de computer een zinvolle bijdrage kan leveren aan de struc-
turele analyse van sprookjes en andere volksverhalen en dat we over een paar 
jaar verder zijn in het onderzoek naar de structuren van verhalen, naar de me-
chanismen van mondelinge overlevering en variatie, en naar het vertellen van 
verhalen als aangeboren en aangeleerde competentie.





De sprookjesbewerking  

als therapeut?
Illustraties bij sprookjesboeken en hun raak-

punten met de theorie van Bruno Bettelheim 

Vanessa Joosen

Er zijn weinig verhalen die zo vaak opnieuw geïllustreerd zijn als sprook-
jes, en voor veel illustratoren is een sprookjesboek iets om mee uit te pak-
ken. Daarbij kunnen illustratoren verschillende rollen op zich nemen. Pren-
ten kunnen ingezet worden om de tekst te verduidelijken, te versieren, uit te 
breiden, om nadruk te leggen op bepaalde aspecten of om bepaalde elemen-
ten uit die tekst tegen te spreken. Illustraties drukken een bepaalde houding 
uit tegenover het sprookje en vormen daarom een belangrijk onderdeel van 
de sprookjesreceptie, zo argumenteert Regina Böhm-Korff.1 Net als interpre-
taties van sprookjes en sprookjesbewerkingen kunnen prenten de lezer een 
nieuw perspectief op een bekend verhaal bieden.

Met name elementen uit de theorie van Bruno Bettelheim zie je regelma-
tig opduiken in sprookjesillustraties. Zijn werk The Uses of Enchantment uit 
1976 verscheen in het Nederlands in 1980 met als titel Het nut van sprookjes.2 In 
deze internationale bestseller bepleitte de Amerikaanse psychiater het voor-
lezen van sprookjes, met name die van Grimm, omdat die het best de orale 
verteltraditie zouden weerspiegelen. Volgens Bettelheim is de werking van 
het sprookje vergelijkbaar met een droom. Onder de manifeste inhoud ver-
schuilt zich een verdrongen, latente inhoud, die de onderbewuste angsten 
en verlangens van het kind aanspreekt. Het kind identificeert zich, deels be-
wust, deels onbewust, met de personages en conflicten in het sprookje en de 
goede afloop stelt het kind gerust dat het ook met hem of haar wel goed zal 

1  Rachel Freudenburg: ‘Illustrating Childhood- “Hansel and Gretel”’, Marvels and Tales 12 
(1998) 2, p. 263-318, 266.
2  Bruno Bettelheim: The Uses of Enchantment: The Meaning and Importance of Fairy Tales. London 
1976. Vertaald door T. Jelgersma als Het nut van sprookjes. Amsterdam 1980.
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komen. Sprookjes werken volgens Bettelheim dus therapeutisch.
Dat illustratoren zich zouden laten inspireren door Bettelheim, is op zich 

paradoxaal, want hij was een felle tegenstander van illustraties bij sprook-
jes. De prenten zouden namelijk in de weg staan van het spontane, onder-
bewuste begrip dat kinderen van deze verhalen hebben. Tegenwoordig zou 
Bettelheim vrij eenzaam staan met zijn visie dat prentenboeken de fantasie 
en het verhaalbegrip van kinderen belemmeren. Prenten worden juist gepre-
zen, ook in sprookjesbundels, omdat ze de verbeelding van het kind eerder 
zouden stimuleren. Zoals David Lewis schrijft: ‘de aanwezigheid van prenten 
versoepelt blijkbaar genrebeperkingen en stelt de tekst open voor alternatie-
ve manieren van kijken en denken.’3 En die alternatieve manieren van kijken 
naar het sprookje worden soms geïnspireerd door de psychoanalyse. In die zin 
mag het niet verbazen dat de ideeën van Bettelheim, als één van de meest in-
vloedrijke denkers over het sprookje van de laatste dertig jaar, inderdaad op-
duiken in prenten.

In dit artikel zal ik me beperken tot het werk van de Britse illustrator An-
thony Browne, winnaar van onder andere de Hans Christian Andersen Medal 
of de zogenaamde kleine Nobelprijs van de jeugdliteratuur. Daarbij begin ik 
met zijn illustraties bij ‘Hans en Grietje’.4 Bettelheim duidt het als een ver-
haal over de orale fase, een periode waarin het kind zijn lustbeleving moet le-
ren afstemmen op de beperkingen opgelegd door zijn omgeving. Zoals bij de 
meeste analyses van sprookjes hebben de gevoelens van Hans en Grietje bo-
vendien te maken met een latent oedipuscomplex, een term die Bettelheim 
gebruikt voor zowel jongens als meisjes. Typisch hierbij is dat het kind am-
bivalente gevoelens ontwikkelt tegenover de moeder.

Hevig ontdaan omdat zijn moeder eisen aan hem gaat stellen en steeds meer aan 
zichzelf gaat denken – iets waarvan het kind zich vroeger nooit bewust had wil-
len zijn – verbeeldt hij zich dat de moeder die hem had gevoed en een wereld had 
geschapen van heerlijke verzadiging, dit alleen deed om hem maar wat wijs te 
maken – zoals de heks in het verhaal.5 

Volgens dezelfde redenering interpreteert Bettelheim ook het peperkoeken-
huisje als een andere manifestatie van dezelfde latente inhoud:

Nadat ze met ‘Hans en Grietje’ vertrouwd zijn geworden, begrijpen de meeste 
kinderen, althans onbewust, dat wat er thuis en in het huisje van de heks gebeurt 

3  David Lewis: Reading Contemporary Picturebooks: Picturing Text. London 2001, p. 66, (mijn verta-
ling, VJ).
4  Jacob en Wilhelm Grimm, en Anthony Browne (ill.): Hansel and Gretel. London 1981. 
5  Bettelheim 1980, p. 204.
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slechts verschillende aspecten zijn van wat in feite één totale ervaring is. […] Zo 
zijn het ouderlijk huis ‘aan de rand van een groot bos’ en het huisje, diep verscho-
len in datzelfde bos op een onbewust vlak niet anders dan de twee aspecten van 
het ouderlijk huis: de vertrouwde en de teleurstellende visie.6

Hierbij moet opgemerkt worden dat de Nederlandse vertaling niet helemaal 
beantwoordt aan het Engels: Bettelheim schrijft ‘the gratifying one and the 
frustrating one’,7 het huis dat wensen vervult en het huis waar de kinderen 
honger lijden. 

In zijn illustraties bij ‘Hans en Grietje’ van Grimm schept de Britse illus-
trator Anthony Browne een visueel verband tussen de twee huizen: op het 
dak van zowel het ouderlijk huis als het peperkoekenhuis staat de schoor-
steen links, en zit er een vogel midden op het dak. Beide huizen staan voor 
een groep bomen. Ernaast staat telkens een kleiner gebouw: bij het ouderlijk 
huis is dit een klein schuurtje, naast het peperkoekenhuis staat een huisje dat 
op een groot brood lijkt.

Ook vanbinnen keren gelijkaardige objecten en meubelstukken in beide 
huizen terug. De kleerkast in het huis van Hans en Grietje heeft dezelfde dub-
bele omkadering als de oven in het huis van de heks, en de twee grote meubel-
stukken zijn getekend vanuit min of meer hetzelfde perspectief. Dat zowel op 

6  Ibidem.
7  Bettelheim 1976, p. 163.

Afb. 1 Het ouderlijk huis van Hans en Grietje, 
door Anthony Browne.

Afb. 2 Het peperkoekenhuisje van de heks, door 
 Anthony Browne.
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de kast als op de oven eenzelfde zwarte hoed staat maakt het verband alleen 
nog sterker. Volgens Bettelheim kunnen de verschillen tussen de twee hui-
zen verklaard worden door de veranderende perceptie van de kinderen: het 
ouder lijk huis staat voor de alledaagse realiteit, het peperkoekenhuis voor een 
– weliswaar misleidende – wensvervulling. Het peperkoekenhuis lijkt hier op 
de tekening van een kind, alsof het recht uit hun verbeelding komt. Boven-
dien kijkt de lezer met de blik van de kinderen mee wanneer het peperkoe-
kenhuis voor het eerst in het boek opduikt.

Op het eind van het verhaal verandert de perceptie van de kinderen op-
nieuw. Zoals Bettelheim stelt: ‘Aan het eind van het sprookje is er niets ver-
anderd, behalve de innerlijke verhoudingen in het gezin, of liever, alles is 
daarmee veranderd.’8 Het huis van Hans en Grietje vormt niet langer een be-
dreiging, noch hoeft het getransformeerd te worden in hun fantasie. Browne 
illustreert deze mentale verandering met een nieuw beeld van het ouderlijk 
huis. Het verschijnt nu als een realistisch getekende, aantrekkelijke plaats. 
Geen schemerlicht meer, maar kleurig daglicht. De gordijnen en ramen zijn 
open. De deuren zijn gepoetst. Twee elementen zijn verdwenen: de vogel, 
die als verband met het peperkoekenhuis fungeerde, en de bomen achter het 
huis. Het gekapte hout naast het huis geeft aan dat ze omgehakt zijn. Eerder 
in het boek was al een visuele associatie gecreëerd tussen de bomen en de tra-
lies voor de kooi van Hans. Deze werd bovendien versterkt door de sterke spij-
len in de voordeur, die ook vervaagd zijn in het laatste beeld van het huis. Het 
verwijderen of verzachten van deze elementen ondersteunt de sfeer van open-
heid, en geeft aan dat de problemen van deze familie tot het verleden behoren.

De visuele analogie die Anthony Browne legt tussen de stiefmoeder en de 
heks is nog opvallender. Zo kijken de stiefmoeder en de heks allebei naar de 
kinderen door een raam. Hoewel het kozijn en het huis licht verschillen, is 
het perspectief gelijk. De stiefmoeder en de heks hebben dezelfde gelaatstrek-
ken: een bittere mond, een zwarte wrat op hun rechterwang, een driehoek 
van rimpels rond hun neus en mond. De opbouw van hun gelaat is identiek. 
Bovendien worden beide vrouwen afgebeeld in een onheilspellende zwarte 
driehoek, een beeld dat op verschillende andere plaatsen in het boek opduikt 
wanneer deze vrouwen in beeld komen. Het is een visueel leitmotief dat bij-
voorbeeld opduikt achter de stiefmoeder wanneer ze in hun slaapkamer staat. 
Je ziet de driehoek ook op het dak van het peperkoekenhuisje, en rond de 
heks wanneer ze uit het raam kijkt. Beide vrouwen hebben een zwarte punt-
hoed in hun huis. Opvallend is dat geen van deze zwarte driehoeken nog op-
duikt nadat Grietje de heks in de oven geduwd heeft. Ze lijken tegelijkertijd 

8  Bettelheim 1980, p. 207.
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uit het peperkoekenhuis en het ouderlijk huis verdwenen te zijn, net zoals 
ook stiefmoeder en heks tegelijkertijd omkomen. 

De illustraties van Browne voegen elementen toe aan het verhaal van Grimm 
die een bepaalde interpretatie suggereren of ondersteunen. Deze interpreta-
tie is mogelijk geïnspireerd door de populaire theorie van Bettelheim, of ver-
toont er alleszins raakpunten mee. De parallellen tussen stiefmoeder en heks 
enerzijds en tussen het ouderlijk huis en het peperkoekenhuis anderzijds, 
belichten de dieper liggende gelijkenissen in manifest verschillende verschij-
ningsvormen. En net als Bettelheim kan je uit de illustraties afleiden dat de 
verschillen te wijten zijn aan een verschil in perceptie eerder dan de verschil-
lende locatie die het sprookje beschrijft. De vraag of de prenten een thera-
peutisch effect van het sprookje op het kind kunnen ondersteunen dan wel 
belemmeren, laat ik daarbij liever onbeantwoord: de theorie van Bettelheim 
en haar therapeutische waarde hebben sinds 1976 de nodige kritiek gekregen, 
niet in het minst omdat na de dood van Bettelheim verschillende voormalige 
patiënten uit zijn kliniek getuigden over hun traumatische ervaringen onder 
zijn hoede. Ook de aanspraak die Bettelheim maakt op de kennis van het on-
derbewuste van het kind en zijn wetenschappelijke methodes zijn in weten-
schappelijke kringen al veelvuldig ter discussie gesteld.

Dit heeft echter weinig afgedaan van de populariteit van zijn sprookjesin-
terpretaties bij een breed publiek, en ze vormen dan ook nog steeds een be-

Afb. 3 De stiefmoeder van Hans en Grietje, door 
Anthony Browne.

Afb. 4 De heks, door Anthony Browne.
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langrijk cultureel referentiekader voor iedereen die met sprookjes werkt. Al 
hoeft dit niet te zeggen dat iedereen de ideeën van Bettelheim kritiekloos 
overneemt: in vele bewerkingen kan je bijvoorbeeld een impliciete kritiek op 
hem lezen. Ook illustraties bevatten het potentieel om met zijn interpreta-
tie in een kritische dialoog te treden. Zo leest Rachel Freudenburg de illus-
traties van Browne als een correctie op de theorie van Bettelheim. Ze merkt 
op dat Browne andere elementen aan het verhaal toevoegt zoals make-up en 
allerlei vrouwelijke schoonheidsattributen. De stiefmoeder is blijkbaar veel 
met haar uiterlijk bezig, en er is wel geld voor schoonheidsmiddelen, maar 
niet voor eten. Deze toevoeging aan het verhaal kan je lezen als een kritiek op 
Bettelheim: 

Door gebruik te maken van een invalshoek die geïnspireerd is op de psychoana-
lyse, stelt Browne de kinderen vrij van schuld en analyseert hij de emotionele 
opbouw van de stiefmoeder om op die manier de echte oorzaak bloot te leggen 
van de zorgen van de kinderen—niet de kinderen treft schuld, maar wel een onver-
schillige ouder die enkel op zichzelf gericht is.9 

Met deze kritiek plaatst Freudenburg de illustrator in een lange rij van onder-
zoekers zoals Maria Tatar, Jack Zipes en Nicholas Tucker, die erop gewezen 
hebben dat Bettelheim de neiging heeft om kinderen onterecht te beschul-
digen van al het onheil dat het sprookje beschrijft. Volwassenen daarentegen 
gaan bij hem meestal vrijuit. In het sprookje van Grimm zijn de twee slech-
te figuren de volwassenen (namelijk de stiefmoeder en de heks), maar in de 
interpretatie van Bettelheim zijn het de kinderen die egoïstisch zijn, niet de 
ouders: de kinderen kunnen niet aanvaarden dat hun ouders zich niet volle-
dig aan hun wensen en noden kunnen of willen wijden. In de illustraties van 
Browne worden opnieuw de fouten van de ouders belicht, met name die van 
de moeder, en de onschuld van de kinderen hersteld. Ongetwijfeld zou de 
psychoanalyse daar ook weer een antwoord op hebben: als je de theorie van 
Bettelheim wel trouw volgt zou je bijvoorbeeld kunnen stellen dat de nadruk 
op de ijdelheid van de moeder in de prenten van Browne opnieuw een projec-
tie is van het kind dat zich verwaarloosd voelt. 

Doordat Browne verschillende elementen uit de interpretatie van Bettel-
heim in zijn illustraties verwerkt kan zijn visuele verbeelding van ‘Hans en 
Grietje’ inderdaad gelezen worden als een correctie op The Uses of Enchantment. 
Dit maakt zijn werk niet alleen relevant voor jonge lezers, maar ook voor on-
derzoekers. Overigens is de houding van Browne tegenover de psychoanalyse 
ook veranderd, zo blijkt uit een vergelijking van The Tunnel en het recentere 

9  Freudenburg 1998, p. 308.
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Into the Forest. The Tunnel kan je lezen als een bevestiging van Bettelheims visie 
dat sprookjes therapeutisch werken en kinderen modellen aanreiken om hun 
eigen innerlijke conflicten op te lossen. Bettelheim schrijft vaak over jaloezie 
ten opzichte van broertjes en zusjes. The Tunnel (1989) begint als een sprookje: 
‘Er waren eens een broer en zus’10 – en met name de zus blijkt ook een trouwe 
lezer van sprookjes. Broer en zus zijn echter elkaars tegenpolen, en het klikt 
niet. Wanneer de kinderen van moeder samen moeten spelen, kruipt broer 
in een tunnel – een typisch psychoanalytisch symbool voor de toegang tot 
het onbewuste. De angstige zus gaat hem achterna en komt in een sprook-
jesbos terecht, waarin je onder andere het mandje en de wolf van Roodkapje 
kan ontwaren, als ook het peperkoekenhuisje. Eén van de wolven lijkt sterk 
op de prent van Walter Crane uit het sprookjesboek dat het zusje eerder aan 
het lezen was, wat erop wijst dat de sprookjeselementen haar onbewuste in-
derdaad zijn binnengedrongen. Browne bevestigt in dit boek de stelling van 
Bettelheim dat sprookjes kinderen elementen aanreiken om met hun angsten 
en verlangens om te gaan. Het zusje vindt letterlijk inspiratie in het sprookje 
om haar broer te redden. Hij is in een standbeeld veranderd, en de beschrij-
ving van zijn ontdooiing doet denken aan ‘De Sneeuwkoningin’ van Hans 
Christian Andersen, volgens Bettelheim één van de weinige sprookjes waar de 
Deense schrijver het effect van een ‘echt’ sprookje bereikt.

De tekst van Browne bevat echo’s van Andersens beschrijving hoe Gerda 
haar broer Kay weer tot leven brengt: 

Ze omhelsde de koude, harde vorm, en weende. 
Heel traag veranderde de figuur van kleur, en werd zachter en warmer.
Dan, beetje bij beetje, begon het te bewegen. Daar was haar broer.11 

Bij Andersen lezen we: ‘toen zag ze Kay, ze herkende hem, ze vloog hem om 
de hals, hield hem heel stevig vast [...] Maar hij bleef heel stil zitten, stijf en 
koud. Toen huilde Gerda hete tranen, die vielen op zijn borst, ze drongen zijn 
hart binnen, ze ontdooiden de ijsklomp.’12 Het therapeutische effect van deze 
daad kan gevoeld worden tot buiten het sprookjesbos: bij hun terugkeer naar 
huis zijn broer en zus vrienden geworden.

The Tunnel dateert van 1989. Hoewel Bettelheim ook in de jaren ’70 en ’80 al 
kritiek te verwerken kreeg, brak er na zijn zelfmoord in 1990 een ware hetze 
uit rond zijn persoon en werk. Hij werd beschuldigd van kindermishande-

10  Antony Browne: The Tunnel. London 1989. Geen pagina’s. Het citaat is door mij vertaald (VJ).
11  Ibidem.
12  Hans Christian Andersen: Sprookjes en verhalen: Volledige uitgave. Vert. Annelies van Hees. Derde 
druk. Rotterdam 2001, p. 171.
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ling, vervalsing van onderzoek en plagiaat, en ook onder sprookjeskenners 
werden zijn analyses onderuitgehaald. Vijftien jaar na The Tunnel, in 2004, 
lijkt ook Anthony Browne zich anders op te stellen tegenover het therapeu-
tische effect van het sprookje. Into the Forest (2004) is een prentenboek waarin 
Browne uitgebreid naar zijn vorig werk verwijst.13 Net als Hans en Grietje en 
het zusje uit The Tunnel moet het hoofdpersonage uit dit boek zijn angst trot-
seren in een sprookjesbos. Maar nu werkt het sprookje enkel verontrustend: 
de patronen die de bekende sprookjes aanbieden zorgen niet voor een goede 
afloop, zoals in The Tunnel. Wanneer het jongetje vol angst aan het huisje van 
zijn grootmoeder aanklopt, herkent hij haar stem niet. Voor sprookjesken-
ners wordt hier een verband met Roodkapje opgeroepen en de verwachting 
gecreëerd dat het jongetje een verklede wolf in bed zal aantreffen. Binnen 
vindt hij echter niet de wolf, maar gewoon zijn grootmoeder. Deze verras-
sende wending is een parodie van het verwachtingspatroon dat is opgezet in 
het sprookje, en van de overtuiging van Bettelheim dat sprookjes geruststel-

13  Anthony Browne: Into the Forest. Cambridge, MA 2004.

Afb. 5 Een bos vol sprookjesverwijzingen, uit Into the Forest van Anthony Browne.
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lend werken. Hier lijkt het er eerder op dat het sprookje kinderen onnodig 
bang maakt. Voor Browne, net zoals voor de meeste onderzoekers in de een-
entwintigste eeuw, lijkt de positieve impact van de psychoanalyse als een ge-
loofwaardig model voor sprookjesinterpretaties voorbij. De weg ligt nog wel 
open voor een speelse parodie van haar veronderstellingen, en op die manier 
halen auteurs en illustratoren nog steeds inspiratie uit de theorie van Bruno 
Bettelheim. Ze laten zich graag beïnvloeden door sprookjesinterpretaties, 
maar zijn evenzeer in staat om die met hun eigen creatieve middelen te trans-
formeren en te bevragen.
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Tweehonderd jaar geleden werd het eerste deel 
van de Kinder- und Hausmärchen van Jacob en 
Wilhelm Grimm gepubliceerd. Sprookjes zouden 
volgens de gebroeders teruggaan tot mytholo-
gische verhalen uit een heidens-germaanse, 
pre-christelijke voortijd en de verhalen zouden tot in onze tijd mondeling zijn 
overgeleverd. Deze romantische germaans-mythologische theorie is inmiddels 
verlaten. Er zijn geen harde bewijzen voor allerlei mythes als voorlopers van 
sprookjes, alleen twijfelachtige reconstructies en wilde veronderstellingen. Ook 
moeten er vraagtekens worden geplaatst bij de rol van een ‘pure’ mondelinge 
overlevering. Volgens een recente theorie is de oorsprong van veel hedendaagse 
sprookjes eerder te vinden bij novellenbundels uit de zestiende eeuw en later. 
Het genre sprookjes is springlevend: ze worden naverteld, (voor)gelezen en 
uitgebeeld, voor en door kinderen en volwassenen. Van Kikvors tot Droomprins 
belicht vanuit moderne wetenschappelijke inzichten ontstaansgeschiedenis, 
receptie en voortbestaan van het sprookje. Met kikkersprongen door de historie.
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